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Membres de la Junta de l’ACEPF 

 

Associacions memorialistes amb  Gerardo Pisarello, tinent d’alcalde 

de l’Ajuntament de Barcelona i amb Ricard Vinyes, Comissionat de 

Memòria. 



PRESENTACIÓ 

Aquesta memòria resumeix les activitats més importants realitzades per 
l’Associació Catalana d’Expesos Polítics del Franquisme i els seus associats 
durant l’any 2019. Un any que ha vist incrementar les seves activitats al mateix 
temps que s’incorporaven noves associades i associats la qual cosa reflecteix 
la vitalitat de l’entitat i obre noves possibilitats de desenvolupar encara més 
iniciatives. La trobada amb que tradicionalment tanquem l’any, va reflectir, pel 
número d’assistents i per la presència de gent jove, així com per les entitats 
convidades, la força de l’Associació, l’amplitud de les relacions amb altres 
entitats, i la voluntat de continuar amb la tasca que fa 50 anys un grup 
d'expresos, junt amb gent solidària que volia ajudar als represaliats polítics de 
la dictadura a través de les Comissions de Solidaritat, va començar a 
desenvolupar. Volem recordar avui el I Festival Popular de Poesia celebrat al 
PRICE, el 25 d'abril de 1970, a benefici dels presos polítics i presentat pel que 
fou el primer president de la nostra entitat, el Dr. Joan Colomines. Considerem 
aquell històric acte un dels nostres pilars inicials i del qual celebrarem enguany 
un acte de record i homenatge. 

Ens preocupa enormement el creixement de l’extrema dreta al nostre país i a 
Europa, així com el revisionisme històric que traspua de la declaració aprovada 
al parlament europeu equiparant feixisme, nazisme i comunisme. Pel que fa a 
Catalunya continua el trasbals judicial encara que s’obren oportunitats i 
esperances amb el nou govern de coalició d’esquerres a Espanya. L’Associació 
ha mantingut, i així ho palesen els editorials del nostre butlletí, una clara posició 
manifestant la necessitat de mantenint oberts els ponts del diàleg considerant 
que la judicialització no pot solucionar un conflicte polític de Catalunya 

Al llarg de l’any, a més de la feina defensant els interessos dels expresos 
polítics del franquisme, hem participat en activitats relacionades amb la 
memòria històrica. En aquest sentit, hem col·laborat amb el Memorial 
Democràtic; el nostre president Carles Vallejo forma part de la Junta de Govern 
i presideix el Consell de Participació, 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. 

A l’octubre, en Carles Vallejo i l’Enric Cama es van desplaçar a Lleida per 
entrevistar-se amb Filippo Giuffrida, vice-president de la Federació 
Internacional de Resistents per restablir les relacions amb la FIR que havien 
quedat congelades feia temps. Es va acordar normalitzar-les i participar en el 
congrés de la FIR (celebrat a Reggio Emilia) i col·laborar estretament en uns 
moments en que un feixisme renovat s'estén per Europa. 

Hem continuat la relació amb escoles, instituts, universitats i centres educatius, 
assessorant alumnes en els seus treballs de recerca. Seguim amb la tasca de 
difusió del que va ser la lluita contra la dictadura franquista, explicant les 
nostres experiències de lluita, detenció, interrogatoris i presó. Hem estat 
implicats en el procés participatiu per definir el futur espai de la presó Model i 
els seus usos memorials. També participem activament en el moviment ciutadà 
per aconseguir el lliurament a la ciutat de l’edifici de l’antiga Jefatura Superior 



de Policía. Pel que fa a la col·laboració amb els districtes de Barcelona, aquest 
any hem organitzat conjuntament amb el Centre Cívic Tomasa Cuevas i el 
districte de les Corts unes jornades i una exposició dedicada a la Tomasa 
Cuevas, fundadora de l’Associació i exemple de lluita, dignitat i memòria. I hem 
participat en un homenatge a Miquel Núñez col·laborant en la reconstrucció del 
seu itinerari clandestí per la ciutat de Barcelona. Pel que fa a la relació de 
Barcelona amb l’Associació cal destacar que l’Ajuntament de la ciutat ha 
atorgat la Medalla d’Honor al nostre president, Carles Vallejo, a proposta del 
districte de Sants-Montjuïc en reconeixement a la seva trajectòria com activista 
polític i social. 

Com cada any hem organitzat i participat en els actes que formen part de la 
nostra programació anual: homenatge al Fossar de la Pedrera als companys 
del PSUC afusellats pel franquisme, Jornades Guerrilleres de Santa Cruz de 
Moya, commemoració del final de la II guerra mundial, homenatge a Salvador 
Allende, dinar commemoratiu de la proclamació de la II República, participació 
en l’acte–homenatge de record al comiat de les Brigades Internacionals, etc. En 
relació a les Brigades Internacionals cal deixar constància de les 
representacions que la companyia A voz ahogada, lligada a l’Associació, va fer 
a Madrid de l’obra Una nova primavera, basada en les Brigades Internacionals. 

D’acord amb un dels objectius de l’Associació, recuperar la memòria del 
maquis antifranquista a Catalunya, vam participar activament en les «I 
Jornades d’estudi sobre el Maquis i la Resistència Antifranquista» realitzades a 
la Vall d’en Bas (Garrotxa), en les qual vam intervenir i que han format part de 
diferents activitats commemoratives de l’activitat guerrillera antifranquista del 
nostre país. En aquest sentit cal destacar la publicació del llibre «Cisquet, un 
maqui olotí» (la segona edició del qual es va presentar a les Jornades) i l’acte a 
Sant Mateu del Bages per col·locar una placa en el cementiri de la localitat 
dedicada als guerrillers assassinats en aquell indret. 

Malauradament l’any va començar i va acabar amb el traspàs de dos companys 
de la Junta, veterans de la lluita antifranquista i entranyablement lligats a 
l’Associació des de feia molts anys. L’1 de gener ens deixava el company Marià 
Gadea i el 6 d’octubre, mentre participava a les Jornades Guerrilleres de Santa 
Cruz de Moya, moria Lluís Martí Bielsa, secretari de l’Associació i president de 
l’Amical de Catalunya de les Brigades Internacionals. El millor homenatge que 
podem fer-los-hi és continuar portant aquesta Associació endavant, cada cop 
amb més empenta i amb el seu record al cor. 

Finalment 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 

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

 La Junta Directiva es reuneix a les 17 hores cada primer dijous de mes. Les 
reunions 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. 

  

 

Marxa en memòria de la retirada a Argelers, febrer 



Gener 

7 Reunió de la Comissió Cisquet amb la Directora General de la Memòria, 
Carme García. Hi assisteixen Raül Valls, Carles Vallejo, Lluís Amat, 
alcalde de la Vall d’en Bas i un representant del PHOC. 

8 Assessorament a l’alumne de l’IES Damià Campell, de Mollet, Roger 
Bernabeu Graupera, per al seu treball de recerca de 2n de batxillerat. 

9 Reunió de Raül Valls, Carles Vallejo i Miguel Vives amb Jordi Font, 
director del Museu Memorial de l’exili i la deportació, per endegar la 
cessió de la bandera de l’Exèrcit popular i la Marxa popular del 2 de 
febrer. 

9 Reunió preparatòria de l’exposició i l’acte en memòria de Miguel Núñez. 
Hi assisteixen Eduard Amouroux i Pepe Gálvez. 

10 Reunió de la Junta Directiva. 

14 Conferència a càrrec de César Lorenzo i Carles Vallejo: La presó 
Model: Història de la repressió franquista al Centre cívic Urgell. 

15 Assistència de Montse Torras i Carles Vallejo a la reunió amb 
Cementiris de Barcelona per tractar de l’acte d’homenatge als afusellats 
pel franquisme. 

16 Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover, Blanca Maiquez, 
Montse Torras i Carles Vallejo a la roda de premsa de l’Ajuntament de 
Barcelona per presentar la declaració de nul·litat dels reconeixements 
franquistes. 

16 Reunió de la comissió Jefatura de policia de Via Laietana. Hi 
assisteixen Montse Torras i Carles Vallejo. 

17 Reunió de Carles Vallejo i Antonia Jover amb Espe Pons per ajudar-la 
en la recerca d’informació de Tomàs Pons Albesa, afusellat el 1941. 

17 Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover, Carles Vallejo i la 
família Cánovas a l’estrena del documental Milicianes. 

20 Assistència de Rosario Cunillera i Antonia Jover a la inauguració del 
monument a les víctimes i als represaliats pel franquisme a Parets del 
Vallès. 

21 Reunió de la comissió preparatòria dels actes en memòria de Miguel 
Núñez.  

23 Reunió Ateneu Memòria Popular.  

23 Assistència a la conferència a càrrec de Valentina Pisanty Negacions, 
sacralitzacions i banalitzacions de l'Holocaust i projecció del 
documental Naturaleza Muerta, de Carolina Astudillo, dins dels actes en 
Memòria de l’Holocaust. 

25 Assistència de Teresa Alonso, Rosario Cunillera, Antonia Jover, Rosa 
Viñolas i Carles Vallejo al ple de l’Ajuntament de Barcelona per 
l’aprovació de la nul·litat dels reconeixements franquistes. 

26 Assistència de Rosa Viñolas a la reunió de Unitat contra el feixisme 
(Aturem Vox). 

 

  



Febrer 

1 Visita da a la Model de Domènec Martínez amb alumnes de 4d’ESO i 
professorat de SOLC cooperativa.  

2 Assistència d’una amplia representació de l’Associació a la I Marxa 
Popular en memòria de la retirada (Sadernes-Sant Llorenç de Cerdans). 

7 Reunió de la Junta Directiva. 

9 Dia nacional de l’exili i la deportació, Museu Memorial de l’exili i la 
deportació. 

11 Participació d’Enric Cama i Domènec Martínez a l’acte d’homenatge a 
les víctimes de l’atemptat d’Atocha i a la col·locació d’una placa a la seu 
de CCOO de Terrassa. 

15 Presentació de la segona edició del llibre Cisquet, un maqui olotí i 
inauguració de l’exposició sobre aquest a la llibreria Espai 22 de Girona. 

16 Actes d’homenatge a Francesc Serrat Pujolar a Olot. Inauguració placa 
domicili familiar, signatura llibre d’honor i entrevista a Miquel Serrat 
Pujolar. 

17 Participació a l’homenatge als afusellats del PSUC i a tots els afusellats 
pel franquisme organitzat per l’Associació conjuntament amb ICV i EUIA 
al Fossar de la Pedrera. Intervé, entre altres, el president Carles Vallejo. 

21 Participació als actes organitzats pel FREE a Argelers. 

21 Lliurament de la bandera de l’Exèrcit popular al Museu Memorial de 
l’exili i la deportació. 

23 Assistència als actes organitzats pel FREE a Argelers. 
 

  

 

Rebuda de l’alcalde de Sant Llorenç Cerdans als 

participants a la I Marxa Popular en memòria de la 

retirada republicana a la Garrotxa. 



Març 

2 Assemblea General Ordinària. 

2 Inauguració de l’exposició Cisquet, un maqui olotí a Olot. 

4 Inauguració de l’exposició Dones preses a la Model. 

5 Inauguració de l’exposició Tomasa Cuevas al Centre Cívic que duu el 
seu nom. Intervencions d’Enric Cama i Marc Carrillo. 

6 Reunió de la Junta Directiva. 

7 Entrevista d’Anne Aylor a Lluís Martí Bielsa. 

9 Presentació del llibre Uno entre tantos. Memorias de un hombre con 
suerte, de Lluís Martí Bielsa al Versus teatre. 

11 Entrevista de BTV a Antonia Jover sobre Tomasa Cuevas. 

11 Assistència de Rosa Viñolas a la reunió del grup impulsor de la Model. 

12 Entrevista de la universitària M. Silke a Antonia Jover i altres dones 
represaliades pel franquisme. 

12 Comissió Miguel Núñez. 

13 Xerrada d’Enric Cama i Anna Sallés a la Model. 

14 Entrevista de Carles Vallejo al diari Le monde. 

14 Xerrada exposició Tomasa Cuevas. 

15 Reunió de la comissió preparatòria de la Fira d’entitats memorialistes. 

16 I jornada sobre el maquis a Can Trona, Vall d’en Bas. Intervenció 
d’Enric Cama. 

16 Representació de La Lola, 100 años de lucha. Memorias de una mujer 
republicana al Centre Cívic Tomasa Cuevas. 

19 Visita guiada a la Model de Carles Vallejo amb els funcionaris 
municipals del districte Sants-Montjuic. 

20 Reunió de la Comissió Via Laietana amb representants dels grups 
polítics del Parlament de Catalunya. 

20 Comissió preparatòria dels actes d’homenatge a Miguel Nuñez. 

22 Reunió de la comissió preparatòria de la Fira d’entitats memorialistes. 

26 Acte reivindicatiu davant de la Jefatura de policia de Via Laietana 
convocat per l’Ateneu de Memòria Popular. 

26 Entrevista de BTV a Carles Vallejo. 

27 Reunió de la Mesa de valoració de represaliats del franquisme de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

28 Reunió de la comissió preparatòria de la Fira d’entitats memorialistes. 

30 Participació de Carles Vallejo a la Fira del Moviment d’esplais al 
Vendrell. 

 

  

 



Abril 

2 Reunió de la junta de l’Ateneu de Memòria Popular. 

3 Inauguració de l’exposició Miguel Núñez a la Capella de Santa Àgueda. 

3-6 Representació de La Lola, 100 años de lucha. Memorias de una mujer 
republicana al Teatre Almeria. 

4 Xerrada de Carles Vallejo a l’IES Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat. 

4 Reunió de la Junta Directiva. 

6 I trobada d’entitats de memòria a La sedeta. 

6 Itinerari de la Barcelona de Miguel Núñez. Intervenen com a relators 
d’alguns dels punts urbans l’Enric Cama i en Carles Vallejo.  

8 Comissió Via Laietana. 

9 Consell de participació del Memorial Democràtic. 

10/12 Delegació Parlament Europeu. 

11 Acte a la Model, dins el programa d’homenatge a Miguel Núñez. 
Modera Montse Torras. 

11/30 Exposició fotogràfica Tomasa Cuevas, una vida de lucha al Centre Cívic 
l’Espai. Les Roquetes, Sant Pere de Ribes. 

12 Presentació del monument de la presó de dones de les Corts. 

13 Dinar de la República. 

14 Acte Brigades Internacionals a Mataró. 

15 Assistència a l’acte Pro memòria dels Immolats al Parlament de 
Catalunya. 

29 Participació de Rosario Cunillera a l’acte de clausura de l’exposició 
fotogràfica Tomasa Cuevas, una vida de lucha a la biblioteca Josep Pla 
de Sant Pere de Ribes. 

30 Intervenció d’Enric Cama en la col·locació d’una placa commemorativa 
del 1r de maig de 1969 a la Font de les Canyes de Terrassa. 

 

  

 

 

Homenatge a Miguel Núñez 

a la presó Model 

Dinar de la República 



Maig 

1 Participació de Domènec Martínez als actes commemoratius del 50 
aniversari del Primer de Maig de 1969 a la Font de les canyes de 
Terrassa. 

2 Reunió de la Junta Directiva. 

7 Entrevista de Ramón Morales i Carles Vallejo a La república. 

8 Acte Parlament de Catalunya finiment de la II Guerra Mundial. 

13 Presentació del llibre Cisquet, un maqui olotí a càrrec de Raül Valls a 
l’Ateneu roig. 

14 Entrevista a Carles Vallejo d’un periodista de la televisió eslovaca. 

15 Reunió de la comissió organitzadora del viatge a París amb motiu del 
75è aniversari de l’alliberament. 

15 Entrevista de Carles Vallejo amb un estudiant de periodisme de 
Blanquerna. 

20 Reunió de Carles Vallejo i Eduard Amouroux amb la direcció de 
Cementiris de Barcelona. 

21 Assistència a la presentació de la web dels vaixells de l’exili al Museu 
marítim. 

22 Reunió informativa sobre subvencions del Memorial Democràtic. 

23 Participació de Carles Vallejo a la taula rodona de l’estrena del 
documental sobre cinema clandestí a la Filmoteca de Catalunya. 

30 Participació d’Enric Cama a la descoberta de la placa commemorativa 
del cinquantenari de la concentració del primer de maig de 1969 a la 
Font de les canyes, a Terrassa. 

 

  

 

Commemoració al Parlament de Catalunya 

del finiment de la II Guerra Mundial  



Juny 

1 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’Homenatge als 
guerrillers espanyols a França, a Prayols. 

4 Assistència de Rosa Viñolas a l’acte del Dia de l’exili organitzat per la 
Generalitat de Catalunya. 

5 Reunió de la Junta Directiva. 

6 Reunió de la comissió Via Laietana amb la Directora General de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 

7 i + Entrevistes a Domènec Martínez per a un treball de recerca de Pau 
Baraldés Ribas. Treball final del Màster Interuniversitari en Història 
Contemporània de la UAB. 

8 Reunió Comissió Cisquet. 

12 Participació al curs de formació sobre ús de les xarxes socials i les 
entitats de memòria. 

18 Assistència de Rosa Viñolas a la reunió de la comissió monument presó 
de dones de les Corts. 

18 Homenatge Lluís Martí Bielsa Memorial Democràtic. 

25 Presentació del llibre Uno entre tantos. Memorias de un hombre con 
suerte, de Lluís Martí Bielsa, a càrrec de Javier Tébar i Carles Vallejo, 
al centre cívic Tomasa Cuevas. 

26 Reunió de Rosario Cunillera i Carles Vallejo amb la comissió promotora 
del Centre d’interpretació del feixisme. 

27 Assemblea general de l’Ateneu de Memòria Popular. 

28 Inauguració de l’exposició permanent al centre cívic Tomasa Cuevas. 
 

  

 

Homenatge als guerrillers espanyols a França, a Prayols. 



Juliol 

4 Reunió de la Junta Directiva. 

5 Lliurament del premi de la UPEC a Lluís Martí Bielsa. 

6 Participació d’Eduard Amouroux, Rosario Cunillera i Carles Vallejo al 
debat sobre memòria a la Festa de Realitat. 

15 Enregistrament de Radio Nacional de España a Teresa Alonso. 

17 Reunió de la Junta de govern del Memorial Democràtic. 

19 Reunió amb el grup de memòria de Parets del Vallès. 

22 Reunió de la Junta de l’Ateneu de Memòria Popular. 

26/27 Participació de Carles Vallejo als actes d’homenatge a la Brigada 
Garibaldi al Friuli, Itàlia. 

 

 

 

  

Lliurament del Premi de la UPEC a Lluís Martí Bielsa 



Agost 

6 Inauguració de les obres del Monument de la presó de dones de Les 
Corts. 

20/26 Viatge a París amb motiu del 75è aniversari de l’alliberament. 
 

  

 

Actes del 75è aniversari de l’alliberament de París: Homenatge a José 

Barón i Josep Miret Musté i Salutació de l’alcaldesa de París a l’acte als 

Jardins de la Nueve. 

 



Setembre 

4 Reunió del grup de treball Jefatura de policia de Via Laietana. 

5 Reunió de la Junta Directiva. 

11 Acte Salvador Allende. 

12 Reunió amb l’alcalde de Sant Feliu de Pallerols pel parlar de 
l’exhumació d’un maqui anomenat Palau. 

13 Enregistrament del testimoni de Carles Vallejo per la UNED. 

16 Reunió amb Gemma Domènech, directora general de Memòria 
democràtica, per parlar de l’exhumació del maqui Palau i la 
senyalització de l’espai de memòria a Sant Iscle de Colltort. 

17 Reunió amb Òmnium Cultural per tractar de la preparació de l’acte del 
20 de novembre. 

18 Assistència a l’acte sobre la memòria als arxius judicials a la presó 
Model. 

25 Reunió de la Junta de l’Ateneu de Memòria Popular. 
  

 

 

Homenatge a Salvador 

Allende 

Homenatge a les 

Brigades Internacionals 



Octubre 

3 Reunió amb Jordi Font, director del Memorial Democràtic, per parlar de 
la senyalització de l’espai de memòria a Sant Iscle de Colltort. 

3 Reunió de la Junta Directiva. 

4/6 Participació d’una delegació de l’Associació a les Jornades del maquis 
a Santa Cruz de Moya. 

 Participació de Rosa Viñolas al viatge a Andalusia organitzat per CCOO 
en memòria dels darrers maquis. 

7 Reunió extraordinària de la Junta Directiva per preparar el funeral de 
Lluís Martí Bielsa. 

9 Participació de Domènec Martínez al debat de BTV sobre Què fer amb 
el Monument del Valle de los Caídos? 

9 Assistència al funeral de Lluís Martí Bielsa. 

10 Reunió amb Antoni Cisteró per preparar les II Jornades d’Entitats 
Memorialistes de Catalunya. 

11 Entrevista d’Antonia Jover amb Andrea Reyes, estudiant de 3r de 
Batxillerat per un treball sobre Els nens perduts del franquisme. 

13 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 del cementiri de Montjuic organitzat per l’Associació pro 
memòria  dels Immolats per la Llibertat a Catalunya. 

14 Xerrada a càrrec de Carles Vallejo per a una delegació de sindicalistes 
noruecs. 

17 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’estrena a Madrid de 
l’obra Una nova primavera de la companyia A voz ahogada. 

18/20 Participació de Rosa Viñolas al IX Encuentro Transfronterizo de 
Asociaciones de Memoria Histórica, Democrática y Antifascista a 
Canfranc. 

19 Participació de Carles Vallejo i la família Cánovas al lliurament de 
premis de la XII Cursa i Caminada Lluís Companys. Xerrada de Carles 
Vallejo sobre José Barón. 

19 Assessorament a Cristina Ye Dai i Berta, alumnes de la Universitat 
Ramón Llull, pel seu treball de recerca sobre Memòria Històrica.  

21 Assessorament a Judit López i Julene García, estudiants de la facultat 
de Comunicació de Blanquerna, pel seu treball de grau. 

21 Assessorament a Naia Jarai, alumna de l’Escola Santa Teresa de 
Lisieux, pel treball de recerca de 2n de batxillerat. 

22 Entrevista de Carles Vallejo per a una televisió holandesa. 

22 Reunió del Consell de participació del Memorial Democràtic. 

24 Participació de Domènec Martínez als Matins de TV3, programa 
especial sobre l’exhumació de les restes del dictador Franco. 

24 Entrevista a Domènec Martínez per a un vídeo documental, treball de 
recerca de Paula Rodríguez i Anton Bringue, estudiants de la 
Universitat Blanquerna. 

24 Participació de Domènec Martínez al programa Bàsics de BTV, 
programa especial dedicat a la valoració de l’exhumació de les 
despulles del dictador Franco. 

25 Xerrada a càrrec de Carles Vallejo al grup Nusos de Gràcia. 

26 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’Acte de commemoració 



del 81è aniversari del comiat de les Homenatge Brigades Internacionals 
al monument de la Brigada Lincoln. 

27 Assistència de Consol Hernández i Domènec Martínez a l’Azssemblea 
anual de l’Amical de Mauthausen, celebrada al Memorial de Rivesaltes. 

28 Intervenció de Carles Vallejo al Dia de la memòria democràtica de 
L’Hospitalet. 

29 Reunió per a preparació de les II Jornades d’Entitats Memorialistes de 
Catalunya. 

29 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’obra de teatre Una nova 
primavera de la companyia A voz ahogada al teatre Almeria. 

30 Desplaçament a Lleida de Carles Vallejo i d’Enric Cama per entrevistar-
se amb el vice-president de la Federació Internacional de Resistents 
per restablir relacions amb la FIR. 

31 Reportatge a Teresa Alonso i Antònia Jover amb un estudiant Erasmus 
per al seu treball de final de carrera sobre el franquisme i les seves 
conseqüències en la II guerra mundial. 

 

  

 

 



Novembre 

5 Reunió de la Junta de l’Ateneu de Memòria Popular. 

7 Reunió de la Junta Directiva. 

8 Reunió amb l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages per tractar el tema 
dels maquis afusellats en aquesta població. 

8 Assessorament a Paula Pérez García, alumna de 1r d’ESO d’un institut 
de Terrassa, pel seu treball de recerca. 

8 Inauguració de l’exposició República i feminismes. Drets i lluites de 
dones icòniques a la seu del districte de Les Corts. 

9/10 Assistència d’una delegació de l’Associació als Rencontres Mémorielles 
et Républicaines a Le Boulou. 

12 Reunió preparatòria dels actes d’Òmnium pel 20 N. 

12 Reunió de la comissió Llei de memòria de l’Ateneu de Memòria Popular 

13 Assessorament a Ainara Expósito, alumna de l’IES Emperador Carlos, 
pel treball de recerca de 2n de batxillerat. 

14 Reunió de César Lorenzo i Carles Vallejo amb Gemma Domènec, 
directora general de memòria, per tractar el tema del llibre de la història 
de l’Associació. 

14 Assistència d’Antonia Jover a la reunió del Consell rector de la UPEC. 

17 Intervenció d’Enric Cama a l’acte d’homenatge a Lluís Martí Bielsa 
organitzat per l’assemblea de Barcelona en Comú a la Fira Boja de la 
festa major del Clot-Camp de l’Arpa. 

20 Intervenció de Carles Vallejo a la roda de premsa d’Òmnium sobre la 
jefatura superior de policia de Via Laietana. 

20 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la Junta de govern del 
Memorial democràtic. 

25 Participació d’una delegació de l’Associació a l’acte de dipòsit de la 
Caixa de records al monument a la presó de dones de Les Corts. 

26 Assistència d’una delegació de l’Associació al lliurament de la Medalla 
d’Honor de Barcelona a Carles Vallejo. 

29/30 Assistència d’una delegació de l’Associació al 5è Col·loqui Internacional 
Walter Benjamin – “El Món d’avui” al MACBA i a Portbou. 

29/30 Participació de Carles Vallejo al Congrés Internacional de la FIR a 
Reggio Emilia. 

 

  

 



Desembre 

4 Reunió de Carles Vallejo i Raül Valls amb Jordi Font, director del 
Memorial democràtic, per la preparació de les II Jornades sobre el 
maquis. 

5 Reunió de la Junta Directiva. 

5 Participació de Carles Vallejo a la presentació de la maqueta del 
monument als afusellats al Camp de la Bota. 

5 Reunió de Domènec Martínez i Carles Vallejo amb Més Cooperativa per 
tractar del desenvolupament de les xarxes socials de l’Associació. 

7 Participació a la reconstitució de l’Amical d’Antics Guerrillers de 
Catalunya a Olot. 

7 Assistència a l’acte d’homenatge a Lluís Martí Bielsa a Olot. 

8 Acte d’homenatge als maquis afusellats a Sant Mateu de Bages i als 
maquis enterrats a Torres de Fals. 

11 Assemblea de l’Ateneu de Memòria Popular. 

12 Assistència d’una delegació de l’Associació al Concert de la memòria. 

14 Assistència d’una delegació de l’Associació a la inauguració el 
monument de la presó de dones de Les Corts. 

17 Reunió d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb Jordi Rabassa, regidor 
de memòria de l’Ajuntament de Barcelona.  

21 Comiat any 2019. 

23 Reunió amb Albert Lamonja, professor de l’IES Montserrat, per tractar 
de futures xerrades per a l’alumnat. 

 

 

  

 

Inauguració del Monument de la presó de dones de les Corts 



 

  

 

Visita guiada a la Model amb alumnes de 4d’ESO 

i professorat de SOLC cooperativa. 

 

Comiat any 2019 

Fotografies: Ignasi Espinosa, Domènec Martínez, Carles Vallejo, 

Parlament de Catalunya, Ajuntament de Barcelona 



 

 

 

Homenatge als guerrillers a Sant Mateu de Bages 

Mont Valerien. 75è aniversari de l’alliberament de París 


