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PRESENTACIÓ
Aquesta memòria és un reflex de les activitats realitzades per l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme i els seus associats durant l’any
2021. Un any encara condicionat per la pandèmia, que ens ha obligat a limitar
les activitats presencials.
Creiem important que en aquesta memòria quedi reflectida la nostra activitat i
per ser conscients del volum quasi diari del nostre treball col·lectiu adjuntem un
llistat mensual amb les 250 activitats realitzades al llarg del 2021.
Tal com vam dir en la memòria del 2020, per una entitat com la nostra basada
en el voluntariat i amb uns recursos limitats, adaptar-nos a aquestes
circumstàncies ha estat un gran repte. Per fer-ho possible ha estat decisiva la
feina de la junta, dels associats i dels nostres col·laboradors.
Malgrat les dificultats esmentades, la motivació dels associats i associades i de
la junta ha fet possible ampliar i millorar el treball de la nostra associació. El
resultat és l’increment d’uns trenta nous associats, alguns dels quals suposen
una renovació generacional.
PUBLICACIONS
• Llibres
Cal posar en valor la tasca editorial de la nostra associació que en la seva
col·lecció Memòria ja disposa de quatre títols: Cisquet, un maqui olotí; La presó
o el poble: Laia Berenguer. Activisme i repressió en guerra i dictadura; Una
esperança permanent, 22 anys d’editorials d’Enric Cama i 18 de octubre de
1971. La ocupación de SEAT. Aquestes publicacions estan a la disposició de
tothom.
• Butlletí
Ja hem arribat al número 106 del butlletí Catalunya Resistent, continuant amb
la periodicitat trimestral i comptant amb diverses col·laboracions a més de les
pàgines de l’Amical de les Brigades Internacionals i de l’Enllaç, de l’Amical
d’Antics Guerrillers de Catalunya. La intenció del consell de redacció és anar
millorant la seva qualitat gràfica i de continguts.
• Newsletters
El newsletter tracta de cobrir la vessant informativa de l’associació i del teixit
associatiu memorialista fent-ne difusió a les xarxes socials. També ha anat
millorant la seva imatge gràfica, complint el compromís de publicar-lo
mensualment informant de les diverses convocatòries, activitats i comunicats.
PRINCIPALS ACTIVITATS
Al llarg del 2021 han estat nombroses les activitats presencials i online en que
hem participat com associació.

Presentacions de llibres i audiovisuals:
• La presó o el poble: Laia Berenguer a Sant Feliu de Codines
• Còmic Miguel Nuñez. Mil vidas más a la Casa del llibre a Barcelona
• 18 d’octubre La ocupació de SEAT a Madrid
• El Guti, l’optimisme de la voluntat a Rubí
• La memoria colectiva de la Juventud Comunista de Mataró a Mataró
• La cigueña de Burgos a la Filmoteca i al centre Cívic Tomasa Cuevas
• El Price dels poetes a la Filmoteca
• La lluita continúa a Terrassa
• Cisquet i el seu germà a Olot
Commemoracions i homenatges
• Fossar de la Pedrera: Com cada segon diumenge de febrer, vam retre
homenatge al Fossar de la pedrera als homes i a les dones del PSUC
morts en la lluita antifranquista. Respectant la solemnitat de l’acte i
incorporant música i poesia. Any rere any es va incrementant el nombre de
participants i millorant-ne el format.
• 90 aniversari de la República: Un any més la pandèmia va impedir celebrar
el dinar de la República però es va substituir per un acte molt entranyable
al Pavelló de la República en el qual es va lliurar a Conchi Cejudo i al seu
equip la placa de la nostra associació en reconeixement de la tasca de
recuperació de la memòria dels reportatges “Vidas enterradas” del
programa “A vivir que son dos días” de la cadena SER. Volem recordar
especialment a Josep Martí Gómez que aquell dia ens va voler
acompanyar i ens ha deixat recentment.
• Finiment de la segona guerra Mundial: Com cada 8 de maig seguim
fermament compromesos amb el Parlament de Catalunya per commemorar
la victòria aliada i el finiment de la segona guerra mundial a Europa i
honorar als catalans que van combatre el nazisme i el feixisme arreu del
món.
• Cada 11 de setembre seguim participant activament a l’Homenatge a
Salvador Allende i al Dia de la memòria democràtica de l’Hospitalet.
Aniversaris
• Institut Català de les Dones, 2021-22 Any Victòria Pujolar: En el 100
anys del naixement de la nostra sòcia Victòria Pujolar Amat, la veu
femenina de la radio Pirenaica, l’Associació ha col·laborat i participat en
les activitats de l’any Victòria Pujolar aportant informacions i
documentacions per a la seva biografia.
• 70 aniversari FIR: Per celebrar el 70è aniversari de la fundació de la
Federació Internacional de Resistents, s’han fet diversos actes arreu
d’Europa. Les organitzacions catalanes que en som membres, l’Amical
de Mauthausen, l’Amical de les Brigades Internacionals i l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, els passats 23 i 24
d’octubre vam organitzat conjuntament un Cap de Setmana antifeixista

fent coincidir l’assemblea fundacional de la Associació Nacional dels
Partisans Italians a Espanya, la commemoració del Comiat de les
Brigades Internacionals i l’acte institucional del 70è aniversari de la FIR.
Els actes van comptar amb una nodrida representació internacional,
nombrosos associats i la col·laboració de la regidoria de Memòria
Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona i del Memorial democràtic.
Assemblea anual d’associats
L’assemblea anual d’associats va tenir lloc el dissabte 18 de setembre amb una
gran participació. A més d’aprovar la gestió, els comptes anuals i d’escollir la
nova junta, es va concedir la placa de la nostra associació a la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya en reconeixement al suport rebut al llarg dels
anys; també es va retre homenatge a Enric Cama, un referent de
l’antifranquisme que al llarg dels anys ha estat l’ànima de la nostra associació.
L’elecció de la junta ha suposat un relleu generacional.
EIXOS DE TREBALL
Espais de Memòria
• Presó Model: la interlocució amb la Regidoria de la Memòria
Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona ha permès assegurar un
projecte arquitectònic que en respecti la memòria encabint, a la quarta
galeria, un centre d’interpretació, espais museïtzats, arxius i espais per a
les associacions memorialistes. També participem en el disseny de
l’espai i els continguts que l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a
l’EUROM. Finalment, hem demanat recursos per fer activitats memorials
a la Model mentre no comencin les obres, que poden trigar.
• Prefectura de Via Laietana: L’ACEPF, l’Ateneu Memòria Popular, la
Comissió de la Dignitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat,
juntament amb altres associacions, partits i sindicats, seguim
pressionant al govern de l’Estat per tal de transferir les activitats policials
a un altre espai de la ciutat per poder transformar la Via Laietana en un
espai de memòria i en un centre d’interpretació de la repressió
franquista. Hem organitzat jornades de debat i diverses mobilitzacions
davant de la pròpia prefectura.
• Fossar de la Pedrera: atenent la reivindicació de la nostra associació i la
de Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, Cementiris
de Barcelona ha efectuat el trasllat de les esteles del fossar per tal de
solucionar els problemes de seguretat derivats del risc d’esllavissaments
de les parets del fossar. Hem d’agrair la plena col·laboració de
Cementiris de Barcelona.
Dona
Un dels eixos centrals de la nostra activitat durant el 2021 ha estat posar en
valor la lluita antifranquista de les dones amb la presència activa en la
Plataforma de la presó de dones de les Corts i en la recuperació de la memòria
de la Presó de dones de la Trinitat. Col·laborant activament en la dramatúrgia

de l’obra de teatre “Dones Lliures” realitzada per A voz Ahogada projecte
escènic que posa en valor la lluita de les dones de la generació TOP
empresonades a Trinitat.
Lleis de Memòria
• Ley estatal de Memoria Democrática: Seguim amb preocupació el bloqueig
del projecte de llei estatal de Memòria Democràtica que pretén millorar la
vigent llei de la Memòria Històrica i a la qual la coordinadora estatal
d’associacions de víctimes del franquisme i memorials ha presentat als
grups parlamentaris una plataforma per tal de millorar-la.
Durant tot l’any 2021 la nostra Associació ha participat activament en les
tasques d’avaluació de l’avantprojecte i, posteriorment, del Projecte de Llei
de Memòria Democràtica. Ho hem fet en el marc del Encuentro Estatal de
Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo. Compartint
diferents valoracions col·lectives, afegint propostes de millora del text i
mantenint al mateix temps un criteri propi, tal i com hem recollit als diferents
articles i editorials de Catalunya Resistent. Propostes que hem fet arribar a
la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, als grups parlamentaris
del Govern de l’Estat i a d’altres formacions progressistes.
Hem estat presents a la "Mesa Redonda: Las víctimas del franquismo ante
el proyecto de la Ley de Memoria Democrática” que el Encuentro de la
Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo va organitzar el 3 de
febrer de 2021. Les nostres companyes Rosa Toran i Rosa Sans han
participat als debats estatals sobre Educació i Arxius.
Finalment cal valorar molt positivament l’acord unànime de la nostra Junta
Directiva en la Declaració de 4 de novembre sobre el projecte de Ley de
Memoria Democrática
https://expresospoliticsdelfranquisme.com/2021/11/08/projecte-de-llei-dememoria-democratica-acepf/
i el Manifest del mes de desembre sobre el dia internacional dels drets
humans
https://expresospoliticsdelfranquisme.com/2021/12/10/declaracio-delassociacio-catalana-dex-presos-politics-del-franquisme-en-el-diainternacional-dels-drets-humans/
•

Llei de memòria democràtica de Catalunya
L’anterior equip de govern de la Conselleria de Justícia no va ser a temps
de presentar l’avantprojecte de llei de Memòria Democràtica de Catalunya
que pretenia millorar i unificar les tres lleis memorials: la llei de Fosses, la
llei del Memorial Democràtic i la llei de Reparació jurídica de les víctimes
del franquisme. En paral·lel, el grup socialista del Parlament de Catalunya

va presentar un altre avantprojecte de llei. Esperem que ben aviat el nou
equip de govern les reactivi i els farem arribar les nostres propostes.
Pedagogia de la memòria
La Comissió Pedagògica de l’ACEPF es va constituir el mes de febrer de 2021.
Entre les activitats d’aquest any, a més de mantenir la presència als instituts i la
profitosa col·laboració amb el programa Memòria a les aules de les “Persones
sàvies” del Museu d’Història de Catalunya, es poden destacar algunes
novetats: L’organització de tres jornades virtuals sobre “Pedagogia de la
memòria als centres educatius” que van despertar un gran interès i van
comptar amb un important seguiment. La col·laboració amb el projecte de La
voz ahogada “Les dones que van construir els barris de Barcelona”, primer
premi La Filadora, apropant a l’alumnat de dos instituts a aquesta temàtica. El
“Manifiesto por una verdadera inclusió de la memòria històrica en el currículum
escolar” amb més de 35.000 suports, que es va completar amb un article a El
País.
Subvencions
L’any 2021 ens hem presentat a dues convocatòries de subvencions i a un
premi. Els diners de les subvencions són per realitzar projectes i no
representen un ajut per a l’entitat, ans al contrari, l’associació ha d’aportar entre
el 20% i el 50% de recursos propis. Per tant les subvencions ens ajuden a fer
activitats però són una despesa per l’entitat.
Enguany vam presentar un projecte a la convocatòria de subvencions del
Memorial democràtic però hi vam haver de renunciar donada la ridícula
quantitat atorgada, cosa que també van fer altres associacions.
També vam presentar el projecte IRAE a la convocatòria de la Diputació de
Barcelona amb un resultat molt positiu, tant per la subvenció atorgada com pels
objectius adreçats a la digitalització i a la presència de l’associació a les xarxes.
Finalment l’associació va presentar el projecte “Arreu la Sorra” a la
convocatòria de la “Filadora”, essent premiada. El resultat va ser una obra
poètica i musical basada en el llibre de Cassandra Mestre que es va estrenar a
la quarta galeria de la presó Model de Barcelona.
Col·laboració amb les associacions memorialistes
La nostra associació va signar un conveni de col·laboració ambl’Amical de les
Brigades Internacionals i l’Amical de Mauthausen i es sòcia fundadora de
l’Ateneu Memòria Popular que ha assumit un paper cada cop més rellevant que
possibilita les sinergies per tractar conjuntament qüestions com la prefectura de
Via Laietana o les lleis de memòria democràtica.

Ha continuat l’estreta col·laboració de l’associació amb la Fundació Cipriano
García-Arxiu Històric de CCOO de Catalunya amb qui hem signat un conveni
de dipòsit del nostre arxiu per a la seva catalogació i digitalització.
Segueix consolidant-se la col·laboració amb l’Amical d’Antics Guerrillers de
Calalunya, hem participat en diverses activitats organitzades per ells,
especialment en les Jornades del maquis de Can Trona a la Vall d’en Bas
Una delegació de l’Associació va participar a les Jornadas Guerrilleras de
Santa Cruz de Moya organitzades per la Gavilla Verde, que han tornat a ser
presencials.
Hem participat també en les activitats del Encuentro Estatal de Colectivos de
Memoria Historica y Victimas del Franquismo, tant pel que fa al projecte de llei
estatal de Memoria Democrática com en les successives jornades de
Pedagogia de la Memòria. Som conscients de la diversitat d’associacions que
aplega i dels seus diferents enfocs però segueix sent una plataforma vàlida per
la mobilització i per consensuar acords.
Hem col·laborat amb AMESDE, participant en aquells actes que ens demanen,
així com en la consolidació de l’ANPI España i en Unitat contra el Feixisme i el
Racisme UCFR.
Relacions Institucionals
Volem posar en valor la interlocució amb la Regidoria de Memòria Democràtica
de l’Ajuntament de Barcelona, tant pel que fa als espais de memòria com al
reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i a
l’organització de la Primavera republicana. No acaben de ser operatives les
Taules de memòria dels districtes. L’associació participa a les taules de
Memòria de Sants Montjuic i l’Eixample, esperant ampliar la nostra presència
en altres districtes.
Ha estat un avenç que la Diputació de Barcelona nomenés un director del
Programa de Memòria Democràtica.
Els successius canvis de responsables de la Generalitat pel que a les polítiques
de Memòria han suposat un trasbals. Per les polítiques de memòria calen més
recursos però també una certa continuïtat.
Al capdavant de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática ha repetit
Fernando Martínez López, amb qui hem tingut una fluida interlocució però que
no ha tirat endavant el projecte de llei de Memoria Democrática, que tant hem
reivindicat, al no poder articular una majoria parlamentària suficient.
El nostre president, Carles Vallejo, forma part de la Junta de Govern del
Memorial democràtic, de la Comissió de Fosses de Catalunya i presideix el
Consell de Participació del Memorial democràtic, del qual també en formen part

l’Enric Cama i l’Eduard Amouroux, membres de la Junta Directiva de
l’Associació, en representació de l’Espai de Memòria de Terrassa i de l’Amical
de Catalunya de les Brigades Internacionals respectivament.
Finalment volem recordar i retre un homenatge als associats i associades que
ens han deixat durant l’any 2021, Concepció Llorens Palomero, Amadeu Vives,
Elisabet Puget, Mercè Freixa Estruch, Miquel Torner i Roca, Juliana Martínez
Molinero i Àngel Gòmez Alcañiz.
Agraïm, com sempre, a totes i tots els que, amb la seva dedicació, garanteixen
l’activitat de l’Associació i, de manera especial, a CCOO, que fidel a la seva
trajectòria solidària aixopluga la nostra seu.
La Junta Directiva

INFORMACIONS GENERALS
Ens podeu trobar al despatx de l'Associació de dimarts a dijous, de 10 a 13
hores, a la Via Laietana 16, 1a. planta (edifici de CCOO de Catalunya)
La Junta Directiva es reuneix telemàticament o presencialment a les 17 hores
cada primer dijous de mes.
Cada trimestre l'Associació edita el butlletí Catalunya Resistent, que ens
permet mantenir relació amb tots els socis, debatre i prendre posició davant els
aspectes importants de la política memorial i democràtica a nivell internacional,
nacional i local.
Mensualment es publica el Newsletter digital de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics del Franquisme.
El funcionament de l’Associació depèn exclusivament dels recursos generats
per les aportacions dels associats i els simpatitzants. Agraïm les
col·laboracions que un any més han permès assolir els objectius amb unes
finances sanejades.
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4
Reunió de Carles Vallejo amb César Lorenzo per la recerca sobre la
presó de dones de la Trinitat
11
Presentació del llibre “La presó o el poble: Laia Berenguer. Activisme i
repressió en guerra i dictadura” de Nàdia Varo, coordinat per Marià
Hispano, al centre cívic de Sant Feliu de Codines
12
Entrevista de Carles Vallejo al diari eslovè Delo
13
Entrevista a Carles Vallejo pel treball de recerca d’uns estudiants de
l’IES Balridi Reixac de El Prat
14
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
15
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió virtual d’entitats memorialistes
de la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme UCFR
15
Presentació del llibre de memòries d’Adoni González “Con pasado y
con futuro” a càrrec de Rosario Cunillera, a la presó Model de
Barcelona
18
Reunió de Carles Vallejo amb Giovanna Pezzullo de El teatro de los
sentidos
21
Reunió de la Comissió Monument Dones de Les Corts
22
Reunió d’Antonia Jover amb Pau Moncho i Francesc Cardona del
Museu d’Història de Catalunya per preparar les activitats pedagògiques
amb les escoles
23
Participació de Domènec Martínez a la trobada del Encuentro Estatal de
Entidades Memorialistas en nom de l’ACEPF, projecte de Ley de
Memoria Democrática (reunions pràcticament mensuals)
23
Assistència de Rosa Viñolas a l’assemblea d’Unitat Contra el Feixisme i
el Racisme UCFR, virtual, per proposar estratègies en la campanya
electoral
26
Reunió amb Mireia Clemente de “A voz ahogada” pel projecte de teatre
sobre la presó de dones de la Trinitat
27
Conferència d’Enric Cama a l’Ajuntament de Mataró en l’acte de record
de l’Holocaust nazi, organitzat pel Grup de Recerca de la memòria
Històrica d’aquesta ciutat
28
Trobada de Isabel Alonso, Rosario Cunillera, Carlota Falguera, Antonia
Jover, Domènec Martínez, Carles Vallejo i Rosa Viñolas amb l’alumnat
de l’escola Massana en el marc del projecte Erasmus del Teatro de los
sentidos
30
Assistència de Rosa Viñolas a l’assemblea de Unitat Contra el Feixisme
i el Racisme UCFR
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Assistència de Rosa Viñolas a la reunió Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR Sants-Montjuïc
Participació de Domènec Martínez, en nom de l’ACEPF, a la Mesa
Redonda: Las víctimas del franquismo ante el proyecto de la Ley de
Memoria Democrática, organitzat per Encuentro de la Memoria
Histórica y de Víctimas del Franquismo
Assistència de Rosa Viñolas a la taula de Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR
Presentació del manifest "El silenci no ens faci còmplices" i campanya
d'adhesions
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
Reunió de Isabel Alonso, Eduard Amoroux i Carles Vallejo amb Marta
Aladrén, directora de Comunicació de Cementiris de Barcelona
Entrevista de Carles Vallejo a Ràdio La Marina
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR
Acte d’Homenatge als homes i dones del PSUC que van morir en la
lluita antifranquista, organitzat per l’Associació, al Fossar de la pedrera
Intervenció de Montse Torras al debat i projecció de “La cigüeña de
Burgos” (videoconferència)
Assistència de Montse Torras a la reunió de la Comissió Monument
Dones de Les Corts per preparar les activitats de març i abril
(videoconferència)
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover i Carles Vallejo a la
reunió del Consell de persones sàvies del Museu d’Història de
Catalunya
Reunió de la Comissió pedagògica
Memorial niños de la guerra Rosa Viñolas
Visita de Carles Vallejo, amb el Comitè tècnic de fosses de la
Generalitat de Catalunya, a la fossa del Mas de Santa Magdalena de
Móra d’Ebre
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Assistència de Rosa Viñolas a la reunió Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR
Activitat pedagògica on-line al Museu d’Història de Catalunya. Hi
participen Rosario Cunillera, Antonia Jover i Carles Vallejo
Reunió de la Junta Directiva de l’Ateneu Memòria Popular
Participació de Rosa Viñolas a l’acte al monument a la presó de dones
de les Corts
Participació de Rosa Viñolas a la concentració Stop-Maremortum
Xerrada a càrrec de Domènec Martínez “Memòria cívica i democràtica:
un fil d’un temps i una ciutat” a l’Institut Montserrat Roig de Terrassa,
adreçada a l’alumnat de batxillerat
Reunió de la Comissió pedagògica
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
Enregistrament d’Antònia Jover per l’obra de teatre sobre la presó de
dones de la Trinitat
Participació de Carles Vallejo a Memòria Viva – Xarxa de Comunitats
de memòria
Entrevista de Carles Vallejo per la revista Treball
Assistència de Domènec Martínez a la reunió del Consell de persones
sàvies del Museu d’Història de Catalunya
Trobada de Carles Vallejo amb César Parra Rojas i Alexandra del
Museu de l’holocaust de Washington per recollir el seu testimoni
Participació de Carles Vallejo a la Taula de memòria del Districte SantsMontjuic
Assistència de Montse Torras i Carles Vallejo a la inauguració de
l’exposició fotogràfica “La guerra infinita” d’Antoni Campañá, al MNAC
Reunió d’Eduard Amoroux i Carles Vallejo amb Joan Manuel Aparicio,
director de Cementiris de Barcelona
Assistència de Rosa Viñolas a la taula d’Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR
Encàrrec motxilles i bosses per l’acte del 90è aniversari de la
proclamació de la II República. Antonia Jover
Participació a la Jornada “Memoria histórica y educación” organitzada
per Encuentro estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y Víctimas
del franquismo
Assessorament d’Antonia Jover a Carolina Ladrón de Guevara
Santana, estudiant de 2n de batxillerat d’un institut d’Igualada, pel seu
treball sobre els drets de les dones durant el franquisme.
Assistència d’Antonia Jover i Montse Torras a la representació de “La
Lola” al centre cívic de la Sedeta
Reunió de Carles Vallejo amb Giovanna Pezzullo de El teatro de los
sentidos
Representació a la Model de l’obra de teatre “Les dones lliures” d’Ivan
Campillo, a càrrec de la companyia “A Voz Ahogada”
Participació de Rosa Viñolas a la reunió de la Taula de Memòria del
Districte Sants - Montjuïc
Assaig del cor per l’obra de teatre sobre les preses polítiques de la
Trinitat. Antonia Jover
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Reunió de la Comissió pedagògica
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
Reunió per preparar la justificació del projecte presentat per l’ACEPF al
Memorial Democràtic
Assistència de Carles Vallejo a la reunió del Comitè tècnic de fosses de
la Generalitat de Catalunya
Entrevista a Rosa Viñolas pel Consell de persones sàvies del Museu
Historia de Catalunya
Testimoni de Carles Vallejo a la comissió de represaliats del
tardofranquisme de l’Ajuntament de Barcelona
Assistència de Domènec Martínez a la trobada del Consell de persones
sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb l’alumnat d’un institut de
Tordera
Assistència de Carles Vallejo a la inauguració de l’exposició del 90è
aniversari de la proclamació de la II República organitzada pel memorial
Democràtic al Palau Robert
Acte de commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la II
República al Pavelló de la República. Conferència a càrrec d’Enric
Cama sobre el 150è aniversari de la Comuna de París. Lliurament de la
placa de l’Associació al programa de la SER “Vidas enterradas”
Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la projecció del documental
“La cigüeña de Burgos” de Joana Conill al centre cívic Tomasa Cuevas
organitzat per la Plataforma Futur Monument a Les Corts. Modera l’acte
Montse Torras
Participació de Rosa Viñolas a la trobada virtual del Consell de
persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnes
Acte de commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la II
República al Districte de Sant Martí. Intervenció de Isabel Alonso
Assistència de Carles Vallejo a l’acte institucional de la Generalitat de
Catalunya per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la II
República a les Escoles Cases de Barcelona
Testimoni de Isabel Alonso a la comissió de represaliat/des del
tardofranquisme de l’Ajuntament de Barcelona
Reunió de Carles Vallejo amb Arnau Vila per avaluar el seu treball de
pràctiques a l’Associació (Wiquipèdia)
Ofrena floral de l’ACEPF a l’acte commemorar el 90è aniversari de la
proclamació de la II República a la plaça de la República de Nou Barris.
Hi assisteixen Rosario Cunillera, Pilar del Amo, Antonia Jover i Montse
Torras
Reunió de la Junta Directiva de l’Ateneu Memòria Popular
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió d’Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR de Sants-Montjuïc
Entrevista de Carles Vallejo per a la revista Diàlegs
I Jornada Pedagogia de la Memòria als centres educatius (655
visualitzacions)
Assemblea general de l’Ateneu Memòria Popular
Assistència de Domènec Martínez a la presentació del documental “I la
lluita continua”, al Cinema Catalunya de Terrassa

27
28

28

29
29

30
30

Participació on-line de Carles Vallejo a l’acte organitzat per l’ANPI de
Fabriano per commemorar l’aniversari de l’alliberament de Itàlia
Assistència d’Eduard Amouroux, Domènec Martínez, Consol Hernández
i Carles Vallejo, formant part de la delegació de l’ACEPF i de l’Amical
de les Brigades Internacionals, als treballs de recerca de les despulles
de Pablo de la Torriente, brigadista cubà al cementiri de Montjuïc
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover i Carles Vallejo a la
reunió del Consell de persones sàvies del Museu d’Història de
Catalunya
Trobada d’Antonia Jover, Rosario Cunillera i Cristina Herrando amb
Elvira Altés per assessorar-la per l’Any Victoria Pujolar Amat
Assistència d’Enric Cama i Domènec Martínez, en representació de
l’ACEPF, a l’acte commemoratiu de la gran vaga de l’AEG a Terrassa,
organitzat per l’Ajuntament i per L’Espai de Memòria i Valors
Democràtics
Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a l’Escola Mestral de Sant Feliu de
Llobregat adreçada a l’alumnat de batxillerat
Presentació a càrrec de Domènec Martínez del llibre “El Guti.
L’optimisme de la voluntat”, de Txema Castiella, a la Sala Neus Català
de la Biblioteca Municipal de Rubí

Maig
3
4

5

6
6
7
8
10

11
12
12

14
14
15

18
19
20
21
25 i
28
25
26
29

Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a l’Institut Montserrat de Barcelona
adreçada a l’alumnat de batxillerat
Presentació a càrrec de Domènec Martínez i de Txema Castiella del
llibre “El Guti. L’optimisme de la voluntat”, a l’alumnat de l’escola
Creanova de Rubí
Assistència d’Enric Cama i Domènec Martínez, en representació de
l’ACEPF, a l’acte institucional al Cementiri Vell de Terrassa en
homenatge als deportats i deportades assassinades pel nazisme
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
Reunió de la Comissió pedagògica
Commemoració del final de la II Guerra Mundial al Parlament de
Catalunya. Hi assisteix una nombrosa delegació de l’ACEP
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió d’Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR de Sants-Montjuïc
Assistència de Domènec Martínez a la reunió telemàtica del Consell de
les persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb l’alumnat
de 4t d’ESO d’una escola de Berga
Reunió de treball de Domènec Martínez i Carles Vallejo amb la
cooperativa l’equip de La Natural, Comunicació
Activitat pedagògica on-line amb escoles al Museu d’Història de
Catalunya. Hi participen Rosario Cunillera, Antonia Jover i Rosa Viñolas
Reunió d’una delegació de la junta de l’ACEPF amb Ferran Pedret,
responsable de polítiques de memòria del PSC al Parlament de
Catalunya
Intervenció d’Antonia Jover al programa de ràdio de la SER sobre les
dones a les presons franquistes
Assistència de Marià Hispano i Carles Vallejo al lliurament dels premis
de La filadora a l’Ateneu del Raval
“Poesia i memòria” Acte organitzat per Marià Hispano en el marc de la
Setmana de la Poesia, a la plaça Víctor Balaguer. Hi assisteixen
Montse Torras i Carles Vallejo
Testimoni a l’aula: Lluita universitària antifranquista. Programa Dret al
Dret Universitat de Barcelona. Isabel Alonso
Junta de govern del Memorial Democràtic
Entrevista a Antonia Jover i Teresa Alonso “Mujeres en la guerra”
Assistència d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo a l’acte inaugural del
12è Congrés de CCOO de Catalunya
Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a l’Escola Pare Pineda de Gràcia
adreçada a l’alumnat de batxillerat
Reunió preparatòria de la participació de l’ACEPF als actes de la Festa
Major de la Mercè
Reunió de la Comissió pedagògica amb la Regidoria de memòria
democràtica de l’Ajuntament de Barcelona
Participació de Carles Vallejo a l’acte antifeixista a Moncada i Reixac

Juny
1

2
3
3-4
8
9

9
10
10
10
1213
14
15
16

1720
18

19
22
23
28
29

29
30

Reunió de la Comissió pedagògica amb Xavi Murillo, director de l’IES
Nou Barris pel projecte de teatre “Les dones que van construir els barris
de Barcelona” de “A Voz ahogada”
Entrevista de Carles Vallejo a Ràdio Estel
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
Presentació d’una comunicació de Isabel Alonso al Congreso
Transición, organitzat per la Universidad Carlos III Salamanca
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió d’Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR de Sants-Montjuïc
Participació de membres de la Comissió pedagògica i Domènec
Martínez a Memòria habitada. ECO. Espacio contra el Olvido, una
experiència de memòria intergeneracional molt innovadora, a l’Espai
MUHBA Oliva Artès
Entrevista d’Antonia Jover i Carles Vallejo a l’Escola Massana amb un
grup d’estudiants d’EEUU
Participació d’ Antonia Jover a la Taula de memòria del Districte de
l’Eixample
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió d’Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme UCFR de Catalunya
Assistència de Pilar del Amo a la Taula de Memòria del Districte de
l’Eixample
Assistència d’una delegació de l’ACEPF a les III Jornades sobre els
maquis “Camins de memòria i paisatge. Les rutes dels maquis”, a Can
Trona, a la Vall d’en Bas
Participació de Rosa Viñolas a la reunió de la Taula de Memòria del
Districte Sants - Montjuïc
Junta de govern del Memorial Democràtic
Presentació a càrrec de Domènec Martínez del llibre “Memoria colectiva
de la Juventud Comunista de Mataró”, amb els germans Ramon i Pablo
Morales, a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró
Participació de Rosa Viñolas a les Jornades de la Bolsa de Bielsa

Assistència de Domènec Martínez a la reunió de coordinació Encuentro
Estatal de Entidades Memorialistas. Informació sobre II Jornada
Pedagogía de la Memoria
II Jornada Pedagogia de la Memòria als centres educatius (250
visualitzacions)
i Entrevista a Rosi i Bernarda, veïnes de Nou Barris, pel projecte de
teatre “Les dones que van construir els barris de Barcelona” de “A Voz
ahogada”
Reunió de Carles Vallejo amb el Director general de Memòria
democràtica de la Generalitat de Catalunya
Assistència d’Enric Cama i Montse Torras a la inauguració de
l’exposició “Quan plovien octavetes” comissariada per Manel Risques, a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Reunió del Consell de participació del Memorial Democràtic. Hi
assisteixen Enric Cama i Carles Vallejo
Reunió de la Comissió Via Laietana

Juliol
1
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)
3
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover, Montse Torras i Carles
Vallejo, en representació de l’ACEPF, a l’estrena del documental “Els
últims passos de Ramón Vila Capdevila” a Castellnou de Bages.
1-3
Assistència a la UPEC Antonia Jover
6
Reunió de la Comissió pedagògica
6
Reunió de Carles Vallejo i Eduard Amoroux amb director de cementiris
de Barcelona per la reubicació del Fossar de la Pedrera
6
Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la roda de premsa de la
Consellera de justícia per exigir la retirada del monument franquista de
Tortosa, al Memorial Democràtic
7
Reunió d’Eduard Amoroux i Carles Vallejo amb l’Amical de Mathaussen
12
Reunió de Carles Vallejo amb la responsable de la gestió de l’Espai de
memòria de la Model
12
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió del grup impulsor i seguiment
de la Model
13
Reunió amb Xavi Murillo i professorat de l’IES Nou Barris pel projecte
de teatre “Les dones que van construir els barris de Barcelona” de “A
Voz ahogada”
14
Assistència de Rosa Viñolas a la concentració Stop-Maremortum
15
Reunió de Carles Vallejo amb Jordi Font, director del Memorial
Democràtic
18
Participació de Carles Vallejo a l’acte per exigir la retirada del
monument franquista a Tortosa
19
Reunió de Isabel Alonso amb Enrique Díez de la Universidad de León.
Preliminars del ”Manifiesto por una verdadera inclusión de la memòria
històrica en el currículum escolar”
20
Reunió d’entitats memorialistes per parlar dels usos de la presó Model
21Assistència de Isabel Alonso al Curs d’estiu de la Complutense sobre el
23
Valle de los Caídos
22
Assistència de Montse Torras a l’acte en que Marià Hispano fa donació
dels arxius del PSUC al MUHBA
26
Presentació on-line de l’Any Victòria Pujolar
27
Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a l’alumnat de màster de la
universitat d’Arkansas
28
Reunió de Isabel Alonso i Carles Vallejo amb Gemma Simón i Laia
Comas del Memorial Democràtic
28
Entrevista de Carles Vallejo al diari Público
29
Reunió de Isabel Alonso i Carles Vallejo amb Pepe Gálvez per la
Jornada Còmics i memòria

Agost

15
24
26
31

Redacció amb Enrique Díaz del ”Manifiesto por una verdadera inclusión
de la memòria històrica en el currículum escolar”. Constitució del grup
promotor i primers suports de persones conegudes. Llançament de la
campanya de recollida de firmes
Assistència d’Antonia Jover a la representació de l’obra de teatre “La
Lola” a Gràcia
Article d’Àngel Munárriz sobre el Manifiesto por la inclusión de la
memòria en el currículum a Infolibre
Reunió de la Comissió pedagògica
Reunió de la Junta Directiva (videoconferència)

Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del
Franquisme

Setembre
2
Reunió de la Comissió promotora de ANPI Espanya
9
Trobada al Parlament de Catalunya (Eduard Amouroux, Enric Cama,
Antonia Jover, Domènec Martínez, Montse Torras i Carles Vallejo) amb
Ferran Pedret i Xavier Menéndez, del PSC, per tractar els temes
següents: Proposició de Llei de Memòria Històrica de Catalunya i Llei
de Memòria Democràtica a nivell Estat
9
Commemoració del 50è aniversari de l’Assemblea de Catalunya a
l’església de Sant Agustí de Barcelona. Hi assisteix una delegació de
l’ACEPF (Eduard Amoroux, Enric Cama, Montse Torras i Carles Vallejo)
10
Memoria històrica en las aulas: realidades y carencias. Hi participen
Isabel Alonso, Carles Vallejo i Joan Boada
11
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover i Montse Torras a l’acte
d’Homenatge a Salvador Allende, ofrena floral.
12
Ruta de la memòria de la Via Laietana (plaça Urquinaona a plaça
Antonio López) organitzada per l’Ateneu de Memòria Popular. Antonia
Jover, Montse Torras i Carles Vallejo
15
”Manifiesto por una verdadera inclusión de la memòria històrica en el
currículum escolar” a Change.org
16
Assistència de Isabel Alonso a la reunió amb M. Valiente, J. Mena i M.
Velarde de Unidas Podemos Congreso
17
“Les empremtes de la memòria a peu de carrer, seguint el fil de les
plaques i les llambordes”. Comunicació d’Enric Cama i Domènec
Martínez a les Jornades “Espai públic i Memòria Històrica. La qüestió
del nomenclàtor” organitzades per Terrassa memòria, Centre d’Estudis
Històrics de Terrassa i l’Ajuntament d’aquesta ciutat
17
Assistència de Domènec Martínez a la Coordinación Estatal del
Encuentro Entidades Memorialistas
18
Assemblea General Ordinària de l’ACEPF. Lliurament de dues plaques
de reconeixement de l’ACEPF, una a CCOO recollida pel seu Secretari
General, Javier Pacheco, i una altra a Enric Cama. Presentació del
llibre “Una esperança permanent. 22 anys d’editorials” d’Enric Cama
20
Assistència d’Antonia Jover i Carles Vallejo a la reunió preparatòria de
la constitució de l’ANPI Espanya
21
Institut Nou Barris. Aprenentatge i servei 4t ESO. Projecte “Les dones
que van construir els barris de Barcelona” de “A Voz ahogada” i
ACEPF. Diverses sessions amb Isabel Alonso, Carlota, Mireia
Clemente, Maribel i altres dones del barri per treballar el context
històric, com fer una entrevista, entrevistes a l’aula i a l’Associació,
assaig
24
Assistència de Montse Torras a la presentació del llibre “El TOP” de
Juan José del Águila, a l’auditori de CCOO a Madrid
27
Reunió preparatòria del cap de setmana antifeixista
28
Entrevista de Carles Vallejo a TV3 i a la revista La Marina
30
Visita tècnica a la Model per preparar l’espectacle “Arreu la sorra”
30
Assistència d’Antonia Jover i Carles Vallejo a la reunió preparatòria de
la constitució de l’ANPI Espanya

Octubre
1-3
Assistència a les XXII Jornadas del maquis a Santa Cruz de Moya
6
Reunió on-line de les entitats memorialistes del Consell de participació
del Memorial Democràtic
6
Reunió de Carles Vallejo amb Vicenç Villatoro, director del Memorial
Democràtic
7
Reunió de la Junta Directiva
8-10 Participació de Isabel Alonso i Rosa Viñolas a los X Encuentros
transfronterizos Mauleon-Licharre
13
Entrevista de Carles Vallejo a diario.es
14
Junta de govern del Memorial Democràtic
15
Manifestació antifeixista en solidaritat amb el sindicat italià CGIL
15
Entrevista de Carles Vallejo a ràdio La marina
17
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover, Montse Torras i Carles
Vallejo a l’acte d’Homenatge a la memòria dels Immolats per la Llibertat
a Catalunya al Fossar de la Pedrera.
18
Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la presentació del llibre “18
de octubre de 1971. La ocupación de SEAT”, a l’Espai Assemblea de
CCOO a Barcelona
20
Participació de Carles Vallejo i Rosa Viñolas a la Taula de memòria del
Districte Sants-Montjuic
21
Assistència de Montse Torras a la projecció del documental “La cigüeña
de Burgos” de Joana Conill, a l’Espai Assemblea de CCOO a Barcelona
21
Participació de Carles Vallejo a l’aniversari de la fundació de IRIDIA
21
Assistència de Pilar del Amo a la Taula de Memòria del Districte de
L’Eixample
23-24
Cap de setmana antifeixista
26
Assistència de Isabel Alonso a la presentació del Quadern Educatiu al
Parlament de Catalunya
26
Assistència de Montse Torras a la presentació del llibre “1939. La
caiguda de Barcelona” d’Andreu Claret a l’Espai Assemblea de CCOO
26
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover i Carles Vallejo a la
presentació de l’Any Victòria Pujolar al Palau de la Generalitat
26
Intervenció de Carles Vallejo al Dia de la memòria de L’Hospitalet. Hi
assisteix també Rosa Viñolas
27
Assistència de Domènec Martínez a la presentació del llibre “Me lo
decía mi papá” d’Alberto Valenzuela, a Mataró. Amb Roser Escrich
27
Reunió de Carles Vallejo amb un grup d’estudiants de Comunicació de
Blanquerna
28
Participació d’Enric Cama i Domènec Martínez, en representació de
l’ACEPF i de l’Espai de Memòria i Valors Democràtics de Terrassa, a
l’acte de col·locació de les primers llambordes de record i homenatge a
les persones de Terrassa que van ser deportades als camps nazis al
Museu Casa Alegre de Terrassa
28
Assistència de Rosa Viñolas a la reunió del grup de la presó de dones
de les Corts
29
Assistència a la inauguració de l’exposició “Pequeños objetos” i
representació de l’obra de teatre “La Lola” a Cornellà de Llobregat.
Rosario Cunillera, Antonia Jover, Montse Torras, Carles Vallejo

Novembre
2
Elaboració d’un text a càrrec de Domènec Martínez per l’exposició
Amnistia i Memòria de les persones represaliades a Sabadell, que
s’inaugurarà al març 2022
2
Assistència a la concentració per reclamar la Prefectura de policia de
Via Laietana. Antonia Jover Intervenció de Carles Vallejo
3
Assistència de Carles Vallejo a la reunió del Comitè tècnic de fosses de
la Generalitat de Catalunya
4
Reunió de la Junta Directiva
4
Reunió de la Junta amb l’equip de La Natural, Comunicació per parlar
de les necessitats i els canvis en el treball en xarxes socials
4
Presentació de la Declaració sobre Ley de Memoria Democrática
aprovada per la Junta de l’ACEPF
4
Assistència d’ Antonia Jover, en representació de l’ACEPF, al funeral de
Juliana Martínez
5
Participació d’ Enric Cama a l’acte de commemoració del 50è aniversari
de la creació de l’Assemblea de Catalunya al Parlament de Catalunya
5
Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració del plafó de
senyalització de les rutes del maquis a Hostalnou de Bianya
6
Assistència de Carles Vallejo i Rosa Viñolas a la presentació del
documental de «Cisquet i el seu germà» a Olot
8
Junta Ateneu Memòria popular
9
Assistència de Rosario Cunillera i Carles Vallejo a l’acte de memòria de
la Nit dels vidres trencats al Saló de cròniques de l’Ajuntament de BCN
10
Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover i Montse Torras a la
presentació de l’Any Victoria Pujolar al Museu d’Història de Catalunya
10
Assistència de Carles Vallejo a l’acte de Commemoració de la creació
de l’Assemblea de Catalunya al Palau de la Generalitat
12
Participació de Carlota Falguera a la presentació del documental
“Veinatges forçats: Memòria de la presó de les dones de la Trinitat”, de
Julia Montilla, a Calàbria 66. Hi assisteix Antonia Jover i Rosa Viñolas
12
Reunió de Carles Vallejo amb Antoni Font, director general de Memòria
12
Assistència de Montse Torras i Carles Vallejo a l’estrena del
documental “El Price dels poetes” a la Filmoteca
15
Assistència de Isabel Alonso a la reunió del grup promotor del
”Manifiesto por una verdadera inclusión de la memòria històrica en el
currículum escolar” amb el Ministerio de Educación
16
Participació d’Enric Cama a la taula rodona a l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona en el marc de l’exposició “Quan plovien octavetes”. Hi
assisteix també Montse Torras i Carles Vallejo
17
Trobada de Domènec Martínez i Consol Hernández amb ARMH
d’Almería i Jaén, a l’acte de presentació d’un llibre sobre la 24a Brigada
Mixta del Ejército Popular a Almería. Contactes amb historiadors i
entitats memorialistes
17
Assistència de Rosa Viñolas a la concentració Stop-Maremortum
18
Entrevista de Carles Vallejo a Ràdio Estel
19
Participació de Carles Vallejo a l’acte organitzat per Òmnium Cultural
davant la prefectura de Via Laietana
19 i
Xerrada a càrrec de Isabel Alonso “Testimoni de lluita estudiantil

26
20

20
2021
22
24
24

24
26
29

30
30
30

antifranquista” adreçada a 120 alumnes de 4t d’ESO de l’IES Joan
Brossa
Estrena de l’espectacle “Arreu la sorra”, adaptació teatral amb música i
poemes de l’obra de Cassandra Mestre fet per Marià Hispano, a la
Model, Espai memorial. Hi assisteix una amplia delegació de l’ACEPF
Participació de Carles Vallejo a Memòria Viva – Xarxa de Comunitats
de memòria
Participació de Isabel Alonso a les Jornadas Educación y memòria al
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Assistència a l’Homenatge a Joan Navarro a la seu de CCOO a Via
Laietana
Reunió de la Comissió pedagògica
Assistència de Domènec Martínez a la reunió coordinada per l’Ateneu
Memòria Popular per començar a reprendre el fil de la Llei de Memòria
Democràtica de Catalunya
Reunió de la Junta de govern del Memorial Democràtic
Assistència d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo a les Jornades
d'Arqueologia, Memòria i Franquisme al Citilab de Cornellà de Llobregat
Assistència d’Enric Cama, Antonia Jover, Montse Torras i Carles Vallejo
a la presentació del llibre “Miguel Núñez. Mil vidas más” a la Casa del
llibre
Intervenció de Isabel Alonso a “La memòria històrica dentro del
currículum” Concejo educativo
Reunió del Consell de participació del Memorial Democràtic. Hi
assisteixen Enric Cama i Carles Vallejo
Dinar de treball de Domènec Martínez i Enric Cama amb l’equip de La
Natural, Comunicació, necessitats i canvis en el treball en xarxes
socials pel 2022

Cap de setmana antifeixista

Desembre
1
Participació de Domènec Martínez a la reunió de la Junta d’Amical de
les Brigades Internacionals, informació sobre la situació del projecte de
Ley de Memoria Democrática
1
Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a la universitat Ca Foscari de
Venècia
1
Reunió virtual de Isabel Alonso amb M. Valiente, J. Mena i M. Velarde
de Unidas Podemos per preparació Jornada Congreso
3
Reunió de la Comissió Monument Dones de Les Corts per preparar les
activitats del 8 de març. Hi assisteixen Montse Torras i Rosa Viñolas
3
Publicació de l’article de Isabel Alonso i Enrique Javier Díez Gutiérrez
“La memòria històrica ausente en el nuevo currículum escolar” a El País
9
Reunió de la Junta Directiva
10
Assistència d’Enric Cama i Montse Torras a la projecció del documental
“La cigüeña de Burgos” de Joana Conill, a la Filmoteca de Catalunya
11
III Jornada Pedagogia de la Memòria als centres educatius (124
visualitzacions)
11
Participació de Carles Vallejo a la Jornada impunitats organitzada per
l’Ateneu Memòria popular
11
Assistència de Rosa Viñolas a la Jornada pels Drets Humans de Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme UCFR
13
La ocupació de la SEAT. Conferència a càrrec de Carles Vallejo a
CCOO, a Madrid
14
IES Maria Espinal de Sant Martí 1r batxillerat. Aprenentatge i repte.
Projecte “Les dones que van construir els barris de Barcelona” de “A
Voz ahogada” Isabel Alonso, Carlota i Mireia Clemente. Context
històric, com fer una entrevista...
14
Enviament a CCOO-Enseñanza de propostes d’esmenes al currículum
de batxillerat
14
Dinar de treball de Domènec Martínez, Montse Torras i Sergi Salame
amb l’equip de La Natural, Comunicació, propostes de col·laboració pel
2022
17
Reunió de Isabel Alonso i Carles Vallejo amb Gemma Simon i Laia
Comas del Memorial democràtic
21
Xerrada a càrrec de Intervenció de Carles Vallejo a la presentació del
llibre “18 de julio. El día que empezó la Guerra Civil”, de Pilar Mora, al
Centre Cultural Blanquerna a Madrid
No es pot celebrar l’acte de comiat de l’any per les mesures COVID

