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Homenatge als afusellats del franquisme. Fossar de la pedrera 18 febrer 2018 



PRESENTACIÓ 

Aquesta memòria recull les activitats més importants realitzades per 
l’Associació durant l’any 2018. Un any presidit encara pel record del que fou 
durant molts anys el nostre president, Enric Pubill, que ens va deixar l’abril de 
2017. L’Associació ha continuat desenvolupant la seva tasca, fins i tot amb més 
intensitat. Ha incrementat el número de socis i ampliat les seves relacions amb 
altres organitzacions i entitats en un any de gran moviment en el panorama 
polític espanyol, amb una important mobilització de l’extrema dreta i amb el 
continuat trasbals en la societat catalana, dividida pel que fa al procés 
independentista. 

L’Associació ha mantingut, i així ho palesen els editorials del nostre butlletí, una 
clara posició manifestant la necessitat d’evitar una situació d’enfrontament de la 
societat catalana, mantenint oberts els ponts de diàleg, però partint del 
reconeixement que Catalunya és una nació amb llengua pròpia, cultura, 
autogovern, autoorganització administrativa, fiscal, etc. i que és necessari 
acordar un nou encaix en l’Estat. Cal renunciar, però, a la declaració unilateral 
d'independència que, en la nostra opinió, només pot portar a la fractura 
definitiva del nostre país, considerem que la judicialització no solucionarà el 
conflicte i que només el diàleg inclusiu i respectuós, fugint de sentències 
pretesament exemplificants, pot dibuixar en l’horitzó un futur d’entesa. 

Enmig d’aquesta situació d’incertesa política, que també contemplem arreu del 
món, l’Associació ha mantingut una intensa activitat en moltes qüestions que 
afecten als interessos dels expresos polítics del franquisme, tant materials com 
polítics i morals. Hem seguit treballant per recuperar la memòria històrica. En 
aquest sentit hem continuat la relació amb escoles, instituts i centres 
universitaris, assessorant a alumnes en els seus treballs de recerca i tesis 
doctorals, i pronunciant conferències sobre les nostres vivències polítiques. 

Seguim col·laborant amb el Memorial Democràtic de Catalunya, el president del 
Consell de Participació del qual és el nostre president. També hem col·laborat 
amb el Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona i 
en la Xarxa de Ciutats contra la Impunitat. Amb aquests organismes hem 
desenvolupat diverses iniciatives, especialment orientades als importants 
esdeveniments de la guerra d’Espanya, com el 80è aniversari del comiat de les 
Brigades Internacionals o la Batalla de l’Ebre. També hem participat en 
importants iniciatives com el procés participatiu per la transformació de la presó 
Model en equipaments pel barri i espai de memòria, el monument a la memòria 
de les dones de la presó de les Corts impulsat per la nostra estimada Maria 
Salvo, la creació de l’Ateneu de Memòria Popular o la iniciativa per a la 
recuperació de la memòria de la tortura i la impunitat que va representar la 
Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana. L’Associació ha establert una 
fructífera col·laboració amb les taules de memòria dels districtes de Barcelona i 
d’altres localitats. 

Com cada any hem organitzat i participat en els actes que tradicionalment 
formen part de la nostra activitat, com l’homenatge al Fossar de la Pedrera als 
companys del PSUC afusellats pel franquisme, les Jornades Guerrilleres de 
Santa Cruz de Moya, la commemoració del final de la II guerra mundial o 



l’homenatge que cada 11 de setembre es fa a Salvador Allende. I com sempre, 
el mes d’abril, vam celebrar el dinar amb el qual commemorem la proclamació 
de la II República, amb una nombrosa assistència. 

Entre els aniversaris de fets importants de la guerra d’Espanya, el comiat de les 
Brigades Internacionals ha tingut un protagonisme especial. L’Associació ha 
dedicat temps i esforços a l’organització d’un complert programa d’activitats,  
conjuntament amb la Direcció General de Memòria, el Memorial Democràtic i el 
Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona. Cal 
ressaltar que l’Associació es va implicar de valent en la reorganització de 
l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, es va impulsar una 
assemblea amb nous afiliats/des, es va elegir una nova junta que va establir un 
pla de treball i es va viatjar a Madrid per restablir les relacions amb l’Asociación 
de Amigos de las Brigadas Internacionales de España. 

També volem deixar constància que l’Associació ha impulsat l’edició d’un llibre 
dedicat a Francesc Serrat Pujolar, «Cisquet, un maqui olotí», i la traducció 
castellana de les memòries de Lluís Martí Bielsa «Uno entre tantos. Memorias 
de un hombre con suerte», encetant així una col·lecció editorial pròpia. 

L’Associació s’ha implicat a nivell estatal amb el conjunt d’entitats memorialistes 
i d’associacions de víctimes i represaliats del franquisme per tal de reformar la 
llei de la memòria històrica i eliminar el franquisme de la vida pública, 
començant per la il·legalització de la Fundación Francisco Franco i l’exhumació 
de Franco i José Antonio del valle de Cuelgamuros. A Catalunya també estem 
immersos en la proposta d’una nova llei integral que reuneixi la llei del 
Memorial Democràtic, la llei de fosses i la llei de Memòria Històrica 

Malauradament s’ha de fer constar el traspàs del company Antonio Cánovas i 
de les companyes Lola González i Carmen Benedito. Han constituït part 
entranyable de l’Associació i el seu record forma ja part de la nostra història.  

Finalment agraïm, com sempre, a totes i a 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 

Per a qualsevol consulta ens podeu trobar a l’Associació de dilluns a dijous, de 10 a 13 
hores, a Via Laietana 16, 1r (edifici de CCOO de Catalunya). 

La Junta Directiva es reuneix a les 17 hores cada primer dijous de mes, a més de les 
reunions extraordinàries que siguin necessàries. Les reunions de la junta estan 
obertes als associats i associades. 

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. 

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. 



Gener 

4 Reunió de la Junta Directiva. 

9 Assessorament a l’alumne Guillem Marzo per al seu treball de recerca 
de 2n de batxillerat 

10 Assessorament a l’alumne de l’IES Voltrera d’Abrera, Antonio Nogueira 
Salmerón, per al seu treball de recerca de 2n de batxillerat Els consells 
de guerra. 

19 Entrevista a Carles Vallejo per al noticiari del canal de televisió La Sexta. 

22 Assistència d’una amplia delegació de l’Associació al Segundo 
Encuentro de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista 
organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. L’obertura de la jornada corre 
a càrrec de Carles Vallejo, president de l’Associació. 

23 Xerrada La represión franquista en Ávila y Cataluña, del cicle AMESDE 
en Blanquerna, Madrid, a càrrec d’Enric Cama i Enrique Guerra. 

23 Assistència a la reunió del grup promotor de l’Homenatge 80è aniversari 
de la retirada de les Brigades Internacionals. Hi assisteixen Eduard 
Amouroux i Carles Vallejo. 

25 Reunió de la comissió preparatòria de l’Homenatge 80è aniversari de la 
retirada de les Brigades Internacionals.  

25 Entrevista a Carles Vallejo per al suplement sobre memòria històrica del 
diari Ara. 

25 Assistència d’una delegació de l’Associació a la reestrena del 
documental El sopar, de Pere Portabella, al Cinema Texas. 

29 Assistència a l’acte de commemoració del Dia de l’Holocaust organitzat 
per la Generalitat de Catalunya. 

31 Reunió amb Ricard Vinyes, Comissionat de programes de memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona, per parlar de l’Ateneu de Memòria Popular.  

 

 

  



Febrer 

1 Xerrada a l’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Solc de Barcelona a càrrec 
de Domènec Martínez. 

1 Reunió de la Junta Directiva. 

1 Assistència a la reunió del grup promotor de l’Ateneu de Memòria 
Popular. 

1/3 Participació de Lluís Martí Bielsa al programa Erasmus sobre Exili i 
deportació dels republicans espanyols, a Figueres, Argelers i Rivesaltes. 
El programa implica estudiants i professors de França, Itàlia, Alemanya, 
Lituània i Catalunya. 

8 Assistència a la reunió de la comissió d’entitats memorialistes amb 
Ricard Vinyes, Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament 
de Barcelona, pel projecte Memorial de la Model.  

9 Entrevista a Carles Vallejo per al diari Público. 

10 Assemblea General Ordinària 

10 Presentació del llibre Cisquet, un maqui olotí al centre cultural Can 
Trona de la Vall d’en Bas, organitzat pel Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca, Centre d’Estudis de la Retirada i Can Trona. 

12 Reunió del grup promotor de l’Homenatge 80è aniversari de la retirada 
de les Brigades Internacionals amb en Ricard Vinyes, Comissionat de 
programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona.  

14 Assistència d’una amplia delegació de l’Associació a la primera sessió 
del cicle de conferències Un futur pel passat. De presó a espai cultural. 
Tres experiències: A Coruña, Lugo i Segovia, organitzat pel Comissionat 
de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona. 

15 Reunió del grup promotor de l’Homenatge 80è aniversari del comiat de 
les Brigades Internacionals amb el Memorial Democràtic de Catalunya i 
la Direcció General de Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya.  

15 Intervenció de Carles Vallejo a la tertúlia de l’Ateneu Barcelonès sobre la 
presó Model. 

18 Participació al tradicional homenatge als afusellats del PSUC i a tots els 
afusellats pel franquisme que cada any organitza l’Associació 
conjuntament amb ICV i EUIA al Fossar de la Pedrera.  

18 Concert Sota les cunetes, justícia! a la Nova Jazz Cava de Terrassa. 
Intervé Domènec Martínez en nom de l’Associació. 

21 Assistència d’una delegació de l’Associació al cicle de conferències Un 
futur pel passat. Carabanchel: el patrimoni vindicat, organitzat pel 
Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona. 

28 Xerrada a càrrec de Rosario Cunillera a l’Escola d’Adults del Clot. 

28 Entrevista de Carles Vallejo amb estudiants de periodisme de la UAB pel 
assessorar-los en l’elaboració d’un documental sobre l’exili. 

28 Assistència d’una delegació de l’Associació a la tercera sessió del cicle 
de conferències Un futur pel passat. El memorial nacional de la presó de 
Montlluc, organitzat pel Comissionat de programes de memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 



Març 

1 Enregistrament d’una entrevista a Carles Vallejo per al programa 
Preguntes freqüents de TV3. 

4 Assistència a l’acte de retirada de l’estàtua d’Antonio López, marquès de 
Comillas. 

5 Reunió de la comissió preparatòria de l’Homenatge 80è aniversari de la 
retirada de les Brigades Internacionals.  

5 Assistència a la presentació pel PSC/PSOE, de la proposta de llei sobre 
memòria històrica.  

6 Assistència de Carles Vallejo i Rosa Viñolas a la reunió del Procés 
participatiu dels espais de La Model. 

7 Assistència d’una delegació de l’Associació a la quarta sessió del cicle 
de conferències Un futur pel passat. Algunes experiències memorials a 
Xile, organitzat pel Comissionat de programes de memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

7 Reunió de Carles Vallejo amb José Alberjón, Conseller de districte de 
Sant Andreu per tractar el tema de la Presó de dones de La Trinitat. 

8 Projecció del documental Les mares belgues organitzat pel Memorial 
Democràtic de Catalunya. 

12 Assistència a la reunió del Consell de participació del Memorial 
Democràtic de Catalunya. 

13 Entrevista de Carles Vallejo amb Gala Pin, Regidora del districte Ciutat 
Vella. 

13 Intervenció d’Enric Cama a la presentació del llibre Mi vida con tres 
nombres d’Apolo Giménez i García, al Cinema Catalunya de Terrassa. 

15 Reunió de la Junta Directiva. 

15 Reunió de Carles Vallejo i Rosa Viñolas amb la presidenta de la 
Fundació Canadà per parlar de l’exposició del Doctor Betume. 

16 Exposició Dones comunistes a Sant Andreu. Hi assisteixen Rosario 
Cunillera i Antonia Jover. 

16 Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a la Taula de Memòria de Sant 
Antoni al centre cívic Calàbria 66. 

 

 

  



Abril 

5 Reunió de la Junta Directiva. 

5 Inauguració de l’exposició Tomasa Cuevas al vestíbul de CCOO. 

10 Reunió amb els responsables del centre cívic Tomasa Cuevas per 
programar l’exposició sobre Tomasa Cuevas i altres activitats.  

12 Assistència d’una amplia delegació de l’Associació a la inauguració del 
passatge Isabel Vicente, fundadora de la nostra Associació. 

13 Homenatge als Immolats al Parlament de Catalunya. Hi assisteixen 
Rosario Cunillera, Antonia Jover, Montserrat Torras i Carles Vallejo. 

14 Ofrena floral al monument instal·lat a la plaça de la República. Hi 
assisteixen Domènec Martínez, Montserrat Torras i Carles Vallejo. 

14 Dinar de la República 

16 Memòria activa cívica i democràtica, xerrada a càrrec de Domènec 
Martínez a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona organitzada per la Joventut Comunista de Catalunya. 

17 Assistència d’una amplia delegació de l’Associació a la inauguració de la 
placa en homenatge a Companys a Gran Via de les Corts Catalanes 
633, darrer domicili del president a Barcelona. 

17 Assistència d’una amplia delegació de l’Associació a la inauguració de la 
placa en memòria de Conrad Miret al seu domicili familiar, al carrer 
Aribau 68. 

17 Inauguració de l’exposició Elna al vestíbul de CCOO. Hi assisteix una 
delegació de l’Associació. 

19 Reunió de Carles Vallejo i Rosa Viñolas amb Núria Ricard per tractar de 
la col·laboració de l’Associació amb el futur monument de la presó de 
Les Corts. 

20 Reunió de Carles Vallejo i Javier Tébar amb Jordi Font, director del  
Museu Memorial de l’Exili (MUME). 

21 Participació d’un bon nombre d’associats a l’assemblea de l’Amical de 
les Brigades Internacionals. 

25 Assistència de Carles Vallejo i Ma. Rosa Viñolas a la reunió del Procés 
participatiu dels espais de La Model. 

27 a 
1 
maig 

Participació d’Antonia Jover, Rosa Viñolas i Mireia Clemente a les 
Jornades de Memòria Històrica de Terol i Pozos de Caudé. 
Representació de l’obra de teatre La Lola, 100 años de lucha. Memorias 
de una mujer republicana. 

 

      

 



Maig 

2 Reunió del grup de treball sobre la presó de dones de La Trinitat Vella. 

3 Reunió amb l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs per tractar el tema del 
Camp de la Bota. 

5 Participació de Rosa Viñolas al VII Encuentro Transfronterizo de 
Memoria Histórica a Osca. 

5-7 Participació de Consol Hernández (Amical Brigades Internacionals) i 
Domènec Martínez (ACEPF) als actes en commemoració del 73è 
aniversari de l’alliberament del camp de Mauthausen organitzat per 
l’Amical de Mathausen i altres camps. 

7 Reunió de la Junta Directiva de l’Amical de les Brigades Internacionals. 

8 Homenatge als voluntaris catalans a la segona guerra mundial. Acte al 
Parlament amb Teresa Alonso, Antoni Cánovas, Lluís Martí Bielsa i 
Enric Cama. Assistència d’una nombrosa delegació de l’Associació. 

10 Reunió de la Junta Directiva. 

14 Reunió de Carles Vallejo amb Carles Vicente, adjunt del Comissionat de 
programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona. 

19 Presentació a Olot del llibre Cisquet, un maqui olotí  a càrrec de Carles 
Vallejo i Lluís Martí Bielsa. Hi assisteix una delegació de l’Associació. 

22 Reunió del Consell de participació del Memorial Democràtic per tractar 
el tema del Camp de la Bota. 

23 Reunió d’Eduard Amouroux amb Ricard Vinyes, Comissionat de 
programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona. 

24 Presentació a càrrec de Carles Vallejo de la moció presentada per 
l’Associació a l’Ajuntament d’Olot per recuperar la memòria dels maquis 
garrotxins a partir del nom de Francesc Serrat Pujolar, àlies “Cisquet”. 

30 Reunió de l’Associació amb l’Amical de Mathausen i l’Amical de les 
Brigades Internacionals. Hi assisteixen Eduard Amouroux, Enric Cama i 
Consol Hernández. 

31 Assistència a la reunió de la Comissió de la Xarxa de Ciutats contra la 
Impunitat. 

 

  



Juny 

2 Assistència d’una delegació de l’Associació integrada per Lluís Martí 
Bielsa, Remei Martí, Enric Cama, Consol Hernández, Domènec 
Martínez, Montse Torras i Carles Vallejo a l’Homenatge als guerrillers 
espanyols a França que es celebra anualment a Prayols. 

7 Reunió de la Comissió de treball sobre el Camp de la Bota.  

12 Reunió de la Junta Directiva. 

13 Assistència de Carles Vallejo i Rosa Viñolas a la reunió del Procés 
participatiu dels espais de La Model. 

14 Reunió d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb Ricard Vinyes, 
Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona 
per preparar els actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades 
Internacionals. 

14 Assistència d’una delegació de l’Associació al lliurament del premi 
Memorial Lluís Companys atorgat a Carles Vallejo. 

20 Reunió de Eduard Amouroux, Rosario Cunillera, Blanca Maiquez, 
Montse Torras i Carles Vallejo amb Andrés Serrano Clemente per rebre 
assessorament sobre la nova directiva de protecció de dades. 

20 Reunió de Carlos Jiménez Villarejo amb una representació de 
l’Associació (Carles Vallejo, Eduard Amouroux, Blanca Maiquez, Rosario 
Cunillera i Montse Torras) per lliurar una còpia de l’expedient 
penitenciari del que fou durant molts anys el nostre president, Enric 
Pubill.  

21 Reunió de la Junta Directiva de l’Amical de les Brigades Internacionals. 

22 Reunió d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb Plàcid García Planas, 
director del Memorial Democràtic per preparar els actes del 80è 
aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. 

27 Reunió a Madrid d’Eduard Amouroux, Enric Cama i Ricard Vinyes amb 
Almudena Cros, presidenta de la Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales per preparar els actes del 80è aniversari del comiat de 
les Brigades Internacionals. 

27 Participació de Carles Vallejo a la Junta de Govern del Memorial 
Democràtic. 

28 Assemblea de l’Amical de les Brigades Internacionals.  
 

  



Juliol 

2 Assemblea de l’Ateneu de la Memòria Popular. 

3 Reunió de la Junta Directiva. 

5 Assistència a la Junta del Consell de participació del Memorial 
Democràtic. 

5 Reunió amb l’Associació de fills de l’exili. 

6 Reunió d’Eduard Amouroux, Enric Cama, Carles Vallejo i Carme García, 
Directora general de la Memòria, amb l’alcalde de l’Espluga de Francolí 
per preparar els actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades 
Internacionals. 

10 Reunió al Museu d’Història de Catalunya per incorporar-nos al Consell 
de savis del museu. 

13 Reunió del grup de treball Maquis de la Garrotxa, Cisquet. 

18 Reunió de l’Amical de les Brigades Internacionals amb l’Amical de 
Mathausen per preparar els actes commemoratius del comiat de les 
Brigades Internacionals. 

18 Assistència a la inauguració de l’exposició Antoni Benaiges, el mestre 
que va prometre el mar al Museu Marítim de Barcelona. 

21 Participació d’Antonio Cánovas als actes commemoratius de la Batalla 
de l’Ebre a Corbera d’Ebre. 

25 Trobada amb Plàcid García Planas, director del Memorial Democràtic de 
Catalunya. 

 

 

Agost 

1 Entrevista d’un investigador de l’INEF de Madrid a Antonio Cánovas per 
a la seva tesi sobre la Olimpíada popular. 

10 Assistència al funeral d’Antonio Cánovas. 

13 Reunió del grup de treball Maquis de la Garrotxa, Cisquet. 

19 Assistència a l’acte en memòria de Les dones del 36 amb la descoberta 
d’una placa descriptiva. 

24 Entrevista per a BTV a Carles Vallejo sobre el Valle de los Caídos 
  



Setembre 

3 Reunió amb la Direcció General de la Memòria per la preparació dels 
actes commemoratius del 80è aniversari del comiat de les Brigades 
Internacionals. 

6 Reunió de la Junta Directiva. 

11 Assistència d’una representació de l’Associació a l’homenatge a 
Salvador Allende a la plaça del mateix nom a Horta-Guinardó organitzat 
pel Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende de Barcelona. 

12 Reunió amb la Direcció general de la Memòria i el director del Museu de 
l’Exili per a la preparació de l’acte de lliurament de la bandera de 
l’Exèrcit Popular al museu. 

14 Assistència d’una delegació de l’Associació a la inauguració de la placa 
de dóna nom a l’espigó Antoni Gutiérrez Díaz, a Barcelona. Parlament 
d’Enric Cama. 

21 Entrevista de Carles Vallejo amb un grup d’estudiants de 2n curs de 
Periodisme de Blanquerna com a testimoni per a un treball sobre la 
repressió franquista a Espanya i a Catalunya durant la postguerra. 

26 Inauguració de l’exposició Infància sota les bombes al Born, espai de 
memòria. 

29 Participació d’una delegació de l’Associació a l’acte de lliurament de 
premis de la 11ª Cursa i Caminada Lluís Companys, organitzada per la 
Fundació L’Alternativa. 

 

  



Octubre 

4 Reunió d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb Ricard Vinyes, 
Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de Barcelona, 
pels preparatius de l’acte de commemoració del 80è aniversari del 
comiat de les Brigades Internacionals.  

4 Assistència d’una delegació de l’Associació a la presentació del 
Diccionari de la memòria col·lectiva, a la Fundació Tàpies 

5 Entrevista de Carles Vallejo a RAC1 sobre la presó Model de Barcelona. 

5, 6 i 
7 

Participació d’una àmplia delegació de l’Associació a les Jornadas 
Guerrilleras y el Día del Guerrillero, organitzades per La gavilla verde a 
Santa Cruz de Moya (Conca). 
Intervencions d’Eduard Amouroux, Enric Cama i Rosa Viñolas. 

10 Assistència a la reunió del Consell de participació del Memorial 
Democràtic. 

10 Assistència de Rosario Cunillera i Montse Torrras a la presentació del 
projecte de monument de la presó de dones de Les corts 

11 Reunió de la Junta Directiva. 

11 Entrevista d’Andrea Reyes, estudiant de 2n de batxillerat, a Antonia 
Jover per al seu treball de recerca sobre “Els nens perduts del 
franquisme”. 

12 Reunió del grup de treball Maquis de la Garrotxa, Cisquet. 

14 Assistència d’una representació de l’Associació a l’acte d’homenatge a 
la memòria dels Immolats per la Llibertat a Catalunya al Fossar de la 
Pedrera organitzat per l’Associació pro memòria  dels Immolats per la 
Llibertat a Catalunya. 

15 Dinar amb una delegació de parlamentaris europeus. Hi assisteixen 
Eduard Amouroux, Enric Cama, Domènec Martínez i Carles Vallejo. 

15 Inauguració de l’exposició dedicada a les Brigades Internacionals al 
vestíbul de l’edifici de CCOO. 

17 Reunió amb la responsable del Banc Audiovisual de Testimonis del 
Memorial Democràtic de Catalunya. 

17 Assistència d’Antonia Jover, Carles Vallejo i Montse Torras a la reunió 
de la comissió que endega un projecte de recuperació de la memòria de 
la Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana de Barcelona. 

18 Assistència a l’acte d’homenatge a Antonio Ruiz Villalba i al de la 
inauguració de la plaça del Moviment obrer al barri de la Marina de 
Barcelona 

18 Assistència d’una delegació de l‘Associació als actes Dones i espai 
públic i a la representació de l’obra La Lola, 100 años de lucha. 
Memorias de una mujer republicana. 

20 Xerrada a càrrec de Carles Vallejo a la Biblioteca pública Can Manyer 
de Vilassar de Dalt. 

24 Assistència a la roda de premsa del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, Jaume Asens, per informar de la Xarxa de ciutats contra la 
impunitat. 

24 Intervenció de Carles Vallejo a l’acte celebrat al Pont de la llibertat amb 
motiu del Dia de la memòria de L’Hospitalet que organitza l’ajuntament 
d’aquesta ciutat. 

25 Assistència d’una àmplia delegació de l’Associació a l’acte de 



commemoració del 80è aniversari del comiat de les Brigades 
Internacionals celebrat a l’Espluga de Francolí.  

25 Entrevistes a Lluis Martí Bielsa, Enric Cama i Domènec Martínez per 
part de Leyre Flamarique Pérez, estudiant de màster de periodisme de 
la Universitat de Barcelona. 

26 Assistència d’una delegació de l’Associació a les Jornades Història i 
memòria de les Brigades Internacionals. Una mirada est-oest, 
organitzades per l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 
Solidaritat UB (EUROM) i el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 

26 Reunió del Memorial Democràtic amb AICVAS per presentar el Banc 
Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic de Catalunya i el 
Banc de dades biogràfiques dels Brigadistes italians d’aquesta 
associació. 

27 Participació d’una àmplia delegació de l’Associació a l’Itinerari de les 
Brigades Internacionals (Pavelló de la República, Exposició Palau 
Robert, Fossar de la Pedrera i castell de Castelldefels) emmarcat en els 
actes de commemoració del 80è aniversari del comiat de les Brigades 
Internacionals. 

28 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’Acte de commemoració 
del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals al 
monument de la Brigada Lincoln, a la Rambla del Carmel, a Barcelona. 

28 Estrena de l’obra Una nova primavera de la companyia A voz ahogada 
al teatre de L’Aliança del Poblenou. 

30 Entrevista de Carles Vallejo amb Leyre Flamarique Pérez, estudiant de 
màster de periodisme de la Universitat de Barcelona. 

30 Assistència a la presentació d’una moció a l’Ajuntament de Badalona per 
recuperar la memòria de les Brigades Internacionals a aquesta ciutat. 

31 Enregistrament d’un documental sobre el moviment obrer al nostre país 
pel canal de televisió Arte. 

 

 

http://europeanmemories.net/
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-pavello-republica


Novembre 

5 Xerrada a càrrec de Carles Vallejo en el marc de la inauguració de 
l’exposició Marcos Ana, hacia mis libres años, organitzada per la 
Fundación Jesús Pereda de CCOO de Valladolid. 

6/7 Assistència de Teresa Alonso y Rosa Viñolas a l’acte d’homenatge Los 
niños de Rusia en Burgos organitzat per la universitat de Burgos i la 
Junta de Castilla y León. 

7 Assistència a la reunió preparatòria de la commemoració del desè 
aniversari de la mort de Miguel Nuñez. 

7 Assessorament a l’estudiant de periodisme de Blanquerna Berta Alós. 

8 Reunió de la Junta Directiva. 

9 Conferència a càrrec d’Enric Cama a l’Acte d’homenatge a les Brigades 
Internacionals en el 80è aniversari del seu comiat, organitzat a Girona. 

9 Reunió amb una delegació de la Gavilla verde. 

10 Entrevista de Núria Navarro a Antonia Jover publicada a El Periódico. 

12 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’acte organitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona en memòria de la Nit dels vidres trencats. 

20 Participació de Rosa Viñolas a la taula rodona de testimonis organitzada 
per Javier Tébar, professor de Historia de la Universitat de Barcelona. 

22 Assistència d’Antonia Jover, Rosa Viñolas i Carles Vallejo a la reunió de 
la comissió que endega un projecte de recuperació de la memòria de la 
Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana de Barcelona. 

22 Assistència a la reunió de la comissió de l’Ateneu de la memòria 
popular. 

24 Assistència d’una delegació de l’Associació, amb Antònia Jover i Montse 
Torras, a la reunió estatal de Foros de la memoria y de víctimas del 
franquismo celebrada a Madrid. 

25 Paul Gibbins entrevista a Carles Vallejo per una revista digital britànica 
sobre la Model. 

30 Reunió del grup de treball Maquis de la Garrotxa, Cisquet. 
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Desembre 

1 Assistència al funeral de Lola González. 

4 Reunió de la Junta Directiva. 

5 Reunió de Carles Vallejo amb Toni Tortajada per preparar un 
documental (any 1969) per TV3. 

8 Assistència al funeral de Carmen Benedicto. 

10 Reunió del grup impulsor de l’Ateneu Memòria Popular amb Ricard 
Vinyes, Comissionat de programes de memòria de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

10 Reunió de Carles Vallejo amb Plàcid García-Planas, director del 
Memorial Democràtic de Catalunya. 

11 Entrevista de Carles Vallejo amb un periodista de la revista digital 
ClicOp. 

13 Assistència d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo a la reunió preparatòria 
de la commemoració del desè aniversari de la mort de Miguel Nuñez. 

13 Assistència a l’assemblea de l’Ateneu Memòria Popular. 

14 Assistència d’una delegació de l’Associació a la reunió amb En comú 
podem per tractar la proposta de llei de memòria històrica del Parlament 
de Catalunya. 

17 Sessió de treball sobre memòria del grup impulsor i de seguiment de la 
Model.  

18 Assistència al concert Nova cançó inèdita organitzat pel Memorial 
Democràtic de Catalunya a la sala Luz de gas. 

20 Reunió amb Ricard Vinyes, Comissionat de programes de memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tractar del Memorial dels afusellats al 
Camp de la bota. 

22 Comiat any 2018 

 

  



 

 

 

  

Participació de Lluís Martí Bielsa al programa Erasmus sobre Exili i deportació dels 

republicans espanyols. Argelers, febrer 2018 
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