
Us invitem a assistir a la conferència 
L’Escola Militar de la Generalitat de Catalunya 

i El Regiment Pirinenc: el seu origen i el seu final 1936-1937
que tindrà lloc a la nostra seu social de la Plaça Fossar de les Moreres 2-4 

el dimarts dia 28 de novembre a les 19 hores. 

ALBERT SANGENÍS I CROTOGINO. Barcelona 1963. Llicenciat en Història, President i 
fundador del Grup d’Estudis de Muntanya Antiga (GEMA), President de la secció Regiment 
Pirinenc núm. 1 de Catalunya, Companyia d’Esquí.

En les ja nombroses diades de Sant Andreu celebrades, hem recordat 
institucions i entitats que per motiu del resultat de la Guerra de 
Successió a les Corones Catalano-Aragonesa i Castellana van ser 
suprimides. Institucions i entitats que en cap cas eren ineficaces o 
bé donessin un mal servei. Tot al contrari la raó què ho explica no 
és altra que el nostre País va ser ocupat amb violència i forçat a ser 
annexionat a Castella. I, de resultes d’aquest fet la seva estructura 
politicoinstitucional va ser abolida. 

L’any passat vam ampliar el focus i recordàvem la desaparició l’any 1936 de la revista mallorquina 
La Nostra Terra i vam iniciar una visió crítica de la Segona República Espanyola respecte a Catalunya.

El tema que us proposem avui segueix aquesta línia encetada l’any passat. Coneixerem L’Escola Militar 
de la Generalitat de Catalunya i també el Regiment Pirinenc, sabrem de la seva curta però brillant 
història. Ens atansarem també al perquè de la seva dissolució per la República Espanyola quan aquesta 
va passar a controlar el nostre Govern, després dels fets de maig de 1937. 

DIADA DE SANT ANDREU 2017

Un membre del Regiment amb l’uniforme 
i equip habitual.

Membres del Regiment Pirinenc amb l’uniforme de la Companyia d’Esquiadors a la Molina.

Del llibre de Jaume de Ramon i Vidal, El Regiment Pirinenc número 1 de Catalunya. Rafael Dalmau Editor. Barcelona, 2004.
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