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Solidarity Park és un projecte sociocultural de

participació comunitària, vinculat al memorial dedicat

al record dels Brigadistes Internacionals que van morir

al ser torpedinat el vaixell Ciutat de Barcelona el 30

de maig de 1937 a la costa de Malgrat de Mar. 

Aquest espai vol ser un punt de trobada internacional

on es reflexioni sobre els valors de les Brigades

Internacionals des de la memòria, l'art i l'educació,

un punt al voltant del memorial que s’ha anat creant de

forma col·lectiva i col·laborativa, des de 2017 amb més

d'un miler de persones implicades.  
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La Guerra d’Espanya coneguda també com a la Guerra Civil Espanyola,

va ser una guerra desigual, on l’únic suport de tropes

internacionals que va rebre la República van ser les persones que de

forma voluntària es van allistar per lluitar contra el feixisme a

les Brigades Internacionals. 

Els batallons de les Brigades Internacionals estan formats per

59.380 persones, homes la majoria, de 54 nacionalitats diferents,

amb llengües, races i orígens  diversos, agrupats per països i

ideals polítics, que comparteixen uns valors de llibertat, igualtat,

solidaritat, progrés i comunitat que veuen amenaçats a l'Espanya de

la República, sola, davant del cop d'estat de l'Exèrcit Nacional

recolzat pel nazisme alemany i el feixisme italià.

1.1. ELS VALORS DE LES BRIGADES
INTERNACIONALS



1.2. L'ENFONSAMENT DEL CIUTAT DE
BARCELONA

El 30 de maig del 1937 el vaixell Ciutat de Barcelona hi viatgen

aproximadament uns 200 Brigadistes Internacionals, alguns vehicles

militars i uns quants aliments. Aproximadament a les dues de la tarda

una gran explosió alerta la població de Malgrat de Mar. El submarí

italià Torricelli, rebatejat com a General Sanjurjo, ha torpedinat el

Ciutat de Barcelona. 

Els supervivents recorden com un grup d’homes cantava la Internacional

dins del vaixell mentre s’enfonsava. La ràpida reacció dels habitants

de Malgrat i dels pobles del voltant va permetre rescatar una gran part

dels brigadistes i de la tripulació. Aproximadament, durant una setmana

els malgratencs i malgratenques van acollir i ajudar els brigadistes

internacionals que venien a defensar la República. Aquest acte solidari

va quedar silenciat durant el franquisme, però no va desaparèixer de la

memòria dels supervivents i del poble de Malgrat tal com es demostra en

la multitud de documents i testimonis que s'han trobat.  



1.3. CRONOLOGIA SOLIDARITY
PARK PROJECT.

75è Aniversari

L'Arxiu de Malgrat

organitza els actes del  

75é Aniversari de

l'enfonsament del

Ciutat de Barcelona.

Acudeixen familiars i

antics Brigadistes. Es

dona a conèixer el fet

a molts mitjans. 

2012
Rob
MacDonald

 L'escultor britànic

Rob MacDonald

presenta el projecte

del Memorial

Solidarity Park a

l'Ajuntament de

Malgrat. S'inicia el

primer Crowfunding

per comprar la pedra

2016
Art i  Educació

S'exposen els

primers 30

brigadistes i tots els

treballs inspirats en

el projecte, creats

pels i les estudiants

d'instituts catalans,

alemanys i

australians.

20182017

Escultura al
carrer
 Un cop superat el

Crowfunding, es

compra la pedra i les

escultures es

comencen a fer al

carrer amb la

colaboració de la

gent.

80è Aniversari

 L'Ajuntament

cedeix els

terrenys per a la

construcció del

memorial.

1r Solidarity
Park Fest.

2020

 El 30 de maig es

volia organitzar una

festa a l'espai on

s'instal·larà el

memorial. A causa de

la  Covid-19 el

festival presencial es

transforma en el 1r

Online Solidarity

Park Fest. Dues hores

on i hi participen una

vintena d'artistes

internacionals.

2n Solidarity
Park Fest.

2021

 El Solidarity Park va

creixent. Es celebra

el segon festival

online. Hi participen

més de 100 artístes

dels 5 continents.

85é Aniversari .
Innauguració.

2022

Instal·lació del
memorial.

 Al més de novembre

comencen els

fonaments per

instal·lar el memorial.

 Coincidint amb el

85é aniversari de

l'enfonsament es

preveu inaugurar el

conjunt monumental

Solidarity Parc.

Aprofitant aquests

dos esdeveniments

s'està organitzant el

3r Solidarity Park

Fest  de forma

presencial: amb

concerts, exposicions  

i activitats culturals. 



ART

2.1.  Solidarity Park Memorial.

2.2.  Solidarity Park Fest.



2.1.  SOLIDARITY PARK 

Durant el 75é aniversari de l’enfonsament del Ciutat de Barcelona l’escultor

britànic Rob McDonald descobreix que un dels brigadistes morts es deia com

ell. Aquesta coincidència l'encurioseix i el porta a investigar més sobre els

fets del 30 de maig del ‘37. Queda sorprès al descobrir que molts brigadistes

van morir cantant la Internacional dins del vaixell mentre s’enfosava. Aquest

fet l’inspira per crear el Solidarity Park un espai de memòria on reivindicar

els valors de solidaritat, llibertat i igualtat que van defensar els

brigadistes que van morir cantant.

El Solidarity Park està ubicat a Malgrat davant la costa, on va ser torpedinat

i enfonsat el Ciutat de Barcelona. L’espai escultòric està format per 60

brigadistes d’uns 50 cm d’alçada, esculpits en pedra, cantant la Internacional

amb el puny alçat, sobre un vaixell de la mateixa pedra amb 15 ulls de bou que

s'aniran instal·lant a mesura que els vagin creant els i les estudiants que

participen en el projecte educatiu. Aquest vaixell navega per sobre d’un

plànol del mon, símbol de la diversitat d'orígens dels brigadistes i de la

solidaritat entre els pobles del mon.

  



2.2.  SOLIDARITY PARK FEST

La implicació i participació en la construcció del monument ha traspassat la

frontera de l’escultura. L’art en les seves diverses formes, s’ha convertit en el

lloc comú per construir i compartir identitats comunes al voltant dels valors i del

símbol que implica el Solidarity Park. 

El maig del 2020 estava prevista la col·locació de la primera pedra del monument,

per celebrar aquest esdeveniment es comptava amb la presència de diversos artistes

vinculats al projecte tan internacionals com locals, malauradament la pandèmia va

obligar a que aquesta celebració es traslladés al format online, d’aquesta manera

vam crear el 1r Solidarity Park Fest (SPF) en format online. La crida per les xarxes

socials buscant artistes locals i internacionals que volguessin participar va donar

els seus fruits, i van participar gairebé una vintena d’artistes plàstics i músics. 

Durant el 2021 el 2n Solidarity Park Fest va créixer exponencialment i van ser prop

d'un centenar de persones que van participar de forma altruista en el festival,

ampliant les disciplines artístiques a la dansa, el teatre i el videoart. 

Durant un cap de setmana al voltant del 30 de maig el Solidarity Park Fest vol ser

el punt de trobada de totes aquelles persones que vulguin participar i implicar-se

en algun dels tres temes que conformen el projecte: memòria, art i educació.

 



EDUCACIÓ

.

3.1. Solidarity Park als instituts.

3.2. Dossier Educatiu.



3.1. SOLIDARITY PARK ALS INSTITUTS

 
Hem tingut clar des del principi que la memòria s’ha de recuperar desde

l’educació i la implicació del professorat i l’alumnat, donant a conèixer

els valors humans darrera l’enfonsament del Ciutat de Barcelona.  

Nowra High Scool (Austràlia), Herder Gmynasium Köln, Institut Escola Lloret

de Mar, IES Ramón Turró, xxxx, son els instituts on el projecte Solidarity

Park ha estat present durant els últims 5 anys, donant a conèixer el

projecte mitjançant activitats artístiques organitzades conjuntament amb el

professorat d'Història i Plàstica per anar creant els ulls de bou del

vaixell, que s’aniran canviat amb nous dissenys creats per l'alumnat, fent

del monument una obra viva. 

A banda d’aquesta col·laboració i implicació dels centres educatius, han

sorgit propostes que han creat i desenvolupat professors i professores per

compte propi com diaris il·lustrats dels brigadistes, instal·lacions, ready

mades, stencil, grafitis, romescapes…  

 



3.2. DOSSIER PEDAGÒGIC

 
Més d’un centenar d’alumnes ja han dissenyat les seves propostes a partir del

que els ha suggerit història dels brigadistes. Els darrers anys molts grups

també han investigat les històries dels brigadistes del vaixell i han elaborat

vídeos i podcasts en català i anglès explicant qui eren, quines motivacions els

van moure i quin va ser el context de la seva època. Aquest any s’ha elaborat un

dossier didàctic que recull aquestes experiències didàctiques dissenyades per

professors i professores de l’IE Lloret de Mar i l’institut Ramon Turró de

Malgrat de Mar, amb la col·laboració de la Conny Dahmen de Colònia i la Lorraine

Yeomans des d’Austràlia. L’objectiu de la unitat didàctica és que els alumnes

comencin descobrint la història del Ciudad de Barcelona i a partir d’aquest fet,

coneguin què van ser les Brigades Internacionals, aprofundeixin en el paper que

van jugar les diferents potències durant la Guerra Civil i busquin similituds

amb els conflictes actuals. En un moment en el que els feixismes tornen a

créixer arreu, és més necessària que mai la reflexió sobre el passat i el diàleg

constant amb el present a les aules. 



4. 
PLA DE TREBALL
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OBJECTIUS 2022

3r Solidarity Park Fest

 Consolidar el Solidarity Park

Fest aprofitant la celebració

del 85é aniversari de

l'enfonsament del Ciutat de

Barcelona.

Dossier Pedagògic

 Adherir més instituts al

projecte educatiu donant a

conèixer el dossier pedagògic

entre els i les mestres per

ampliar la xarxa d'estudiants

implicats

Inauguració 

 Ignaurar el Solidarity Park és la

principal fita de l'any. Després

de 5 anys podrem veure el

memorial ubicat al seu espai. 

 Ho volem celebrar.



PLANIFICACIÓ  2022

FEBRER
Assemblea Associació
Solidarity Park.
Elecció de les propostes
rebudes pel 3r SP Fest.
Tancament dels
Pressupostos

Presentació de la
programació i del cartell  
del 3r SP Fest.
Recepció de la
subvenció 2021.
Organització de la
logística del festival.

MARÇ ABRIL
Fase final instal·lació 
 memorial Solidarity
Park.
Assemblea Associació i
participants del               
 3r Solidarity Park Fest.
Redacció del guió de
producció del festival.

MAIG

Inauguració del
memorial Solidarity Park.
Realització de les
activitats programades.
SPF Online 

 3r Solidarity Park Fest. Presentació del Projecte
2022 a l'Ajuntament.
Recepció de propostes
3r Solidarity Park Fest
Tancament 2021
Instal·lació primers
brigadistes.

GENER

JUNY

Assemblea de valoració
del festival.
Recollida de les dades.
Subvencions 2022.
Vacances.
Reunions puntuals del
Weekly Team.

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Presentació del dossier
pedagògic a les escoles.
Col·laboracions amb
altres entitats.
Assemblea per
presentar propostes 4t
SP Fest.

Tancament del Dossier
2022 amb les dades .
Activitats pedagògiques
als Centres Educatius.
Participació en les
activitats del Memorial
de les Brigades
Internacionals de BCN.

Trobada anual Weekly
Team.
Inici redacció del
Dossier 2023.
Continuació de les
activitats pedagògiques
i les col·laboracións.

Assemblea presentació
del Prpjecte 2023 de
l'Associació  Solidarity
Park.
Tancament dels
comptes del  2022.



Associació
Solidarity

Park

WEEKLY
TEAM

COL·LABORADORS/ES
PEDAGOGIA 

GESTIÓ

ASSEMBLEA

ORGANITZACIÓ 

ASSOCIATS I
ASSOCIADES 

GRUPS
DE 

TREBALL
Coordinació de projectes.
Producció i finançament.
Comunicació interna i externa.  

WEEKLY TEAM.

El Weekly Team és l’equip que gestiona l'organització, es la junta
directiva. Actualment està formada per cinc persones encarregades
d'organitzar les tres àrees de treball:

El Weekly Team es reuneix setmanalment per anar desenvolupant
totes les accions previstes en el Pla Anual de Treball de l’associació.

 
EQUIP DE COL·LABORADORES I COL·LABORADORS.

Durant aquests cinc anys el Solidarity Park ha anat teixint una xarxa de
col·laboradores i col·laboradors arreu dels cinc continents. Gràcies a la
seva participació podem desenvolupar tasques en grups de treball
com la traducció simultània i de textos, l’elaboració del Dossier
Pedagògic, l’organització del SP Fest, la comunicació i el finançament.

ASSEMBLEA.
 Totes les persones i entitats associades formen part de l’assemblea
de l’organització que es reuneix com a mínim dos cops l’any. És
aquesta assemblea la que decideix com ha de ser el Pla Anual
d’Activitats gestionat pel Weekly Team i l’Equip de Col·laboradores i
Col·laboradors. També és l’assemblea qui escull els representants
legals de la Junta Directiva de l’associació. Actualment la Junta
Directiva está formada per membres del Weekly Team. 



ROB MAC
DONALD

Escultor i fundador

del Solidarity Park

Escultor, artísta

multidisciplinar i activista

social. Professor de

creativitat i comunicació

en llengua anglesa.  

WEEKLY TEAM 

JONAS MIREIA
CLEMENTE

CHRISTOPHER
RIDGE

PACO MÁRQUEZ
CARVAJAL

 Coordinador i

Tècnic

 Músic, tècnic de so i

multimedia,  organizador

de concerts i artísta

multidisciplinar.

 Coordinadora i

productora

 Actriu, docent, gestora

cultural, cooperant

internacional,

investigadora en

memòria històrica i arts

escèniques. 

Traductor i

Intèrpret

Professor d'anglès

traductor, intèrpret de

l'anglès al català i

castellà amb més de 25

anys d'experiència. 

 Coordinador i

Productor

Director de teatre,

dramaturg, integrador

social especialista en

teatre comunitari i

psicodrama.



3r SOLIDARITY PARK FEST 

HORARI

MATÍ

MIGDIA

TARDA

NÍT

Dv. 27

11:00 Recepció Oficial
12:00 Trobada
Estudiants i Famílies

Dll. 30

Espai de
memòria de les
famílies

17:00 Inauguració
Exposicions.
17:30 Conferència.
19:00 Presentació llibre.

Dss. 28

09:00 Mercat Guerra Civil
10:00 1a,Visita Guiada GC,
12:00 2a.Visita Guiada GC
. 

20:00 Sopar Popular
21:00 CONCERT

17:00 Concert Corals.

Dg. 29

iNAUGURACIÓ: 
11:00 Benvinguda.
Parlament Autoritats.
Famílies, Rob.
12:00 Concert Corals.
12:30 Cloenda
. 
14:00 Dinar Cloenda.

17:00 Cloenda del 3r
Solidarity Park Fest
17;30 Festival Online. 

3r Solidarity Park FEST.

Aquest any marca un abans i un després
en tot el projecte, la inauguració del
memorial sumat a la celebració del 85é
aniversari són l'escenari ideal per donar a
conèixer el Solidarity Park Fest.
Aquesta será la primera edició
presencial i la tercera online. El plat fort
serà, el diumenge amb la Inauguració
del Memorial amb la participació
conjunta de totes les corals convidades*,
que el dissabte hauran fet actuacions per
diferents indrets de Malgrat, abans de la
visita guiada pels racons de la GC a
Malgrat i una fira especialitzada davant
de la Torre de la Vidua Sala. Però tot
començarà el divendres amb la recepció
oficial i la posterior inauguració de les
dues exposicions previstes i la
presentació de l'obra de teatre Una
nueva primavera. a càrrec de la
companyia la Voz Ahogada.



CRONOGRAMA 

1a FASE:  Presentació i aprovació del Projecte SPF 2022: activitats, calendari, horaris, espais , pressupost, pla de treball.

2a FASE: Organització i Presentació del SPF 2022: tancament de la programació, llista de participants presencials i online, redacció dels guions de producció técnica,

presentació oficial del programa a la premsa.

3a FASE: Celebració del SPF: acollida a les persones participants, coordinació i desenvolupament de la programació del 3r SPF.

4a FASE: Avaluació SPF: valoració i avaluació final., tancament del pressupost, propostes pel següent any.

5a FASE: Pla de Comunicació: disseny de la imatge del SPF, difusió, distribució, merchandising i mitjans de comunicació.



FINANÇAMENT 2022

DESPESES 
SOLIDARITY
PARK 

8.180€.

APORTACIONS 
SOLIDARITY
PARK 

7.300€.

SUBVENCIONS 
SOLIDARITY
PARK 

7.430€.

PRODUCCIÓ
8.600€.

EXPOSICIÓNS I
CONFERENCIES
2.550€.

ADMINISTRACIÓ
1.900€.

COMUNICACIÓ
1.680€.

CROWFUNDING
3.000€.

PATROCINIS
2.000€.

QUOTES ASS.
1.250€.

MERCHANDAISING
750€.

TALLERS 300€.

DIPUTACIÓ
5.430€.

MEMORIAL 1.000€.

AJUNT.        1.000€.DESPESES 
AJUNTAMENT 

6.550€.

DESPESES : 14.730 € INGRESOS :  14.730€

Les despeses totals del  Solidarity Park  al
2022 pugen fins els 14.730 €.  La principal
despesa recau en la Producció dels
esdeveniments  al voltant de la inauguració
del memorial i del 3r Solidarity Park Fest.
La depesa directa per part de l'Ajuntament
de Malgrat de Mar ascendeix a 6.550€ on
s'inclouen les despeses d'equips de so i les
conferencies i exposicions. L'Associació
Solidarity Park assumeix 8.180€ de les
despeses totals, aquestes estan formades
per les partides dedicades principalment a
la producció, administració i comunicació
del projecte.
Les aportacions per sufragar les despeses
provenen gairebé en un 50% per part de
l'Administració Pública a partir de
subvencions. L'altre 50% proveé
d'aportacions direcres de l'Associació a
partir de les quotes,  patrocinis i
crowfunding. Equilibrant la balança entre
despeses i ingresos.    



PATROCINI 

Amical de les Brigades Internacionals de 
 Catalunya

Amical de les Brigades Internacionals
de Catalunya.

L'Amical de les Brigades Internacionals - Associació d'Amics de les
Brigades Internacionals a Catalunya, és una entitat sense ànim de
lucre que té per objectiu la recuperació de la memòria històrica de les
Brigades Internacionals a Catalunya. L'Amical des del primer moment
ha recolzat i donat suport al Solidarity Park. 
L'any 2021 vam poder demanar una subvenció a la Diputació de
Barcelona i al Memorial Democràtic de la Generalitat gràcies a la
cobertura fiscal, legal i administrativa que ens van proporcionar. A
banda d'aquesta cobertura legal el Memorial ha fet importants
donacions econòmiques al projecte durant l'any 2021 per poder
mantenir les activitats programades durant els mesos de maig i octubre. 
Sens dubte el Memorial és una de les principals entitats col·laboradores
del projecte i s'ha convertit en una peça clau per poder mantenir
contactes internacionals i locals amb altres entitats de recuperació de la
memòria històrica al voltat de les Brigades Internacionals. Des de d'aquí
volem agrair la seva col·laboració i confiança en el projecte Solidarity
Park. 

 

https://amicalbrigadesinternacionals.wordpress.com/
https://amicalbrigadesinternacionals.wordpress.com/
https://amicalbrigadesinternacionals.wordpress.com/


Ajuntament de Malgrat de Mar - Arxiu
Municipal

Ajuntament de Malgrat de Mar - Arxiu
Municipal.

L' Ajuntament de Malgrat de Mar i en especial l'Arxiu Municipal
son les entitats administratives que més han estat presents en el
projecte. En aquest sentit l'Arxiu Municipal és l'institució co-
organitzadora del Solidarity Park Fest, sense la seva aportació
en recursos tant humans com econòmics el projecte del
monument no s'hagués pogut realitzar. 
L'Ajuntament de Malgrat de Mar s'ha encarregat de cedir i
acondicionar l'espai on està instal·lat el memorial dels
Brigadistes del Ciutat de Barcelona. 
Ja son cinc anys d'entesa entre l'administració local i les
persones vinculades al projecte, es per tant un orgull dir que tot i
les diferències que hagin pogut haver-hi entre els diferents
equips de govern que han passat durant aquest temps, totes les
opcions polítiques amb representació al consistori han cregut i
han tingut la voluntat de tirar endavant amb el memorial i s'han
esmerçat perquè el maig del 2022 es pugui inaugurar.  Per tant
son una peça clau a la que agraïm enormement la seva
col·laboració i confiança en el projecte Solidarity Park. 

PATROCINI  

https://www.ajmalgrat.cat/


Diputació de Barcelona - Memòria
Democràtica.

L'any 2021 vam demanar, gràcies a la cobertura fiscal de l'Amical
de les Brigades Internacionals una subvenció al Programa de
Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona. El projecte
del Solidarity Park va ser un dels projectes seleccionats per rebre
finançament públic per part d'aquesta administració
supramunicipal a la província de Barcelona;
               "Aquest programa dona suport a les actuacions i activitats

que desenvolupen els ens locals en relació a la Memòria
Democràtica, i també a les entitats sense ànim de lucre

especialitzades en aquesta matèria. El ventall d’actuacions abasta
la recuperació de la memòria històrica dels fets de la II República,
la Guerra Civil i la Dictadura; el reconeixement i reparació de les

víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista; la
reivindicació dels fets, les persones i els valors de la lluita

antifranquista; i la dignificació de l’espai públic amb elements
commemoratius i elements de difusió i recuperació del patrimoni

memorial, mitjançant la museïtzació d’espais"
(Text extret de la web del Programa Memòria Històrica)

Diputació de Barcelona - Memòria
Democràtica

PATROCINI 

https://www.diba.cat/web/memoria-democratica
https://www.diba.cat/web/memoria-democratica


La Voz Ahogada - Projecte escènic 

La Voz Ahogada acompanya al Solidarity Park des del seus inicis.
Una nueva primavera, obra de teatre produïda per la companyia és
el nexe d'unió entre aquest dos projectes que coincideixen en la
recuperació de memòria històrica mitjançant l'art. 
A Una nueva primavera es narra l'enfonsament del Ciutat de
Barcelona, com un episodi més que forma part de la història de les
Brigades Internacionals posada en escena per Mireia Clemente i
Ivan Campillo. 
La Voz Ahogada és un projecte escènic que neix amb l'objectiu de   
posar d'empeus dramatúrgies sobre la recuperació de la memòria
històrica.
Arrel d'aquest nexe d'unió s'ha establert una estreta col·laboració
amb el Solidarity Park. Recentment la companyia anglesa de
teatre comunitàri Towsend Production's va contactar amb el
projecte Solidarity Park i gràcies a aquest fet s'ha iniciat una co-
producció entre La Voz Ahogada i Towsend Production's, que
veurà la llum l'any 2023 al 4t Festival Solidarity Park.

La Voz Ahogada - Projecte escènic

COL·LABORACIONS 

http://www.townsendproductions.org.uk/
http://www.townsendproductions.org.uk/
https://lavozahogadacom.wordpress.com/


El Rovell - Ateneu Popular 

 El Rovell és l'ateneu popular de Malgrat de
Mar. L'ateneu és un espai de trobada
sociocultural de caire antifeixista. Aquesta
entitat sense ànim de lucre ha esdevingut la seu
no oficial del Solidarity Park, en aquest espai
s'han organitzat trobades, exposicions i
activitats relacionades amb el projecte. També
és l'espai on quedarà dipositada tota la
documentació, peces artístiques i altres
materials que s'han anat creant de forma
popular i que no tinguin cabuda a l'Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar. 

El Rovell - Ateneu Popular

COL·LABORACIONS 




