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PRESENTACIÓ 

Aquesta memòria és una síntesi de les activitats realitzades per l’Associació 
Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme i els seus associats durant l’any 
2020. Un any que va començar amb la motivació d’ampliar i millorar el treball 
de l’associació i amb la constitució del primer govern de coalició d’esquerres 
d’Espanya des de 1939.  

El primer acte de l’any fou per recordar els fets de Sarrià. Per primera vegada 
des de 1936 vam recuperar la vella tradició republicana de commemorar als 
defensors de la primera República que van caure a Sarrià abatuts pels trets de 
les tropes del general Arsenio Martínez Campos. 

Poc dies després vam poder presentar el llibre sobre la nostra Associació escrit 
per l’historiador Cèsar Lorenzo i editat per la Direcció General de Memòria. El 
llibre és un referent historiogràfic dels antecedents i la trajectòria de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme. Es pot adquirir 
trucant o enviant un correu electrònic a la associació. 

L’assemblea anual d’associats va tenir lloc el dissabte 8 de febrer amb una 
gran participació; a més d’aprovar la gestió i els comptes anuals es va retre 
homenatge a Maria Antònia Palauzi, un referent de l’antifranquisme a 
Catalunya, que va ser l’ànima de la Comissió de Solidaritat, origen de la nostra 
associació. En memòria seva i pel seu compromís solidari envers els 
represaliats del franquisme vam lliurar a la seva filla, Maria Guinovart Palauzi, 
una placa record de l’Associació. 

Com cada segon diumenge de febrer, al Fossar de la pedrera vam retre 
homenatge als homes i a les dones del PSUC morts en la lluita antifranquista. 
Es va llegir el manifest promogut per la nostra associació, amb el suport de 
més de cinquanta entitats, contra el relat que des de instàncies europees 
pretén l’equiparació entre nazisme i comunisme. Equiparació que és moralment 
injusta, històricament errònia i políticament menyspreable. 

Un dels darrers actes presencials del 2020 va ser la signatura del conveni de 
col·laboració entre les tres associacions memorialistes més veteranes de 
Catalunya: l’Amical de Mauthausen, l’Amical de les Brigades Internacionals i 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, per tal de construir 
un espai comú de reflexió i de treball.  

Inesperadament un acrònim desconegut, COVID-19, va interferir i alterar les 
nostres vides. El 14 de març es declarava l’estat d’alarma a l’estat espanyol. 
Han estat mesos d’un immens dolor per les pèrdues de familiars, d’amics i 
coneguts. L’abnegació dels professionals de la salut i dels altres serveis 
essencials i la solidaritat ciutadana han estat cabdals per la primera resposta a 
la pandèmia. Afortunadament cap associat ens ha deixat a conseqüència del 
COVID encara que n’hi ha alguns que l’han patit. Des de la junta hem procurat 
fer un seguiment dels associats més grans per garantir que no estiguessin 
desatesos.  



Però la pandèmia no ha aconseguit paralitzar la nostra associació. Des del 
primer dia vam assumir el repte d’adaptar les activitats i els nostres mitjans al 
nou escenari. Acceleradament hem implementant la digitalització, el teletreball i 
la nostra presència a les xarxes socials. Per fer-ho possible, la junta va obrir 
una contractació que va recaure en La Natural Cooperativa amb l’objectiu de 
revitalitzar la nostra presència a les xarxes, millorar la maquetació del nostre 
butlletí trimestral, Catalunya Resistent, i editar mensualment un Newsletter. La 
contrapartida ha estat l’impossibilitat de fer activitats presencials que s’han 
substituït per reunions, xerrades i actes telemàtics. 

A la memòria adjuntem la llista exhaustiva de més de dues-centes activitats, 
gairebé totes telemàtiques, que demostren la nostra capacitat d’adaptació a les 
noves circumstancies. Repassarem les més rellevants:  

 La nostra participació en la commemoració del 25 d’abril, dia de 
l’alliberament d’Itàlia i Portugal, que va aplegar telemàticament a 
cantants i associacions antifeixistes d’Itàlia, Portugal i Espanya. Va ser 
un exemple d’antifeixisme i internacionalisme, contra la intolerància i el 
populisme que reneix a Europa. 

 El seminari telemàtic en el 70è aniversari de l’operació Bolero-Paprika 
que vam promoure amb el Memorial Democràtic. La policia francesa va 
batejar amb aquestes dues enigmàtiques paraules la pitjor operació 
anticomunista de la guerra freda, il·legalitzant a França el PCE, el PSUC 
i totes les organitzacions properes, detenint i deportant a centenars de 
comunistes. A la jornada vam comptar amb el testimoni de la companya 
Blanca Maiquez, membre de la junta, que fou deportada a la RDA amb 
tota la seva família. 

 La commemoració del Festival popular de poesia catalana, 50 anys del 
PRICE dels Poetes. Un acte poètic i musical organitzat conjuntament 
amb el Memorial Democràtic i celebrat al teatre de la Biblioteca de 
Catalunya, on també recordàvem els orígens de la nostra associació.  

 El centenari de la nostra estimada Maria Salvo també ha estat ocasió 
per fer dos magnífics actes telemàtics d’aniversari. El primer fou 
promogut per l’Ateneu de Memòria Popular i la Regidoria de la Memòria 
Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona i el segon per la nostra 
associació. La Maria va poder gaudir per darrera vegada de la gran 
estimació de tots nosaltres. 

 Malgrat no poder fer la tradicional trobada de comiat d’any de 
l’associació, el 17 de desembre el vam concloure amb l’acte de 
lliurament de la Medalla d’or de Barcelona al Mèrit Cívic, a títol pòstum, 
al nostre estimat Lluís Martí Bielsa. 

La nostra Associació va presentar-se a la convocatòria de subvencions del 
Memorial Democràtic i de l’Institut de Cultura de Barcelona amb dos projectes:  

 La publicació del llibre “La presó o el poble, Laia Berenguer Puget” de la 
historiadora Nadia Varo, curat per Marià Hispano, on es repassa la vida 
de la nostra estimada Laia, membre de l’associació i fundadora de les 
Dones del 36. Una vida de lluita, de repressió i d’ostracisme al seu 
poble, Sant Feliu de Codines, del que ja en democràcia va arribar a ser-



ne alcaldessa. És el segon llibre de la col·lecció Memòria de la nostra 
associació que es pot comprar a la nostra botiga solidaria.  

 L’altre projecte és la dramatúrgia i la representació de l’obra “Dones 
Lliures, la preses polítiques antifranquistes de la Trinitat” produïda per La 
voz ahogada Projecte Escènic amb la nostra col·laboració. És la 
dramatització del testimonis de les que van patir reclusió a la presó de 
dones de la Trinitat. Amb aquesta obra ja són quatre les col·laboracions: 
“A voz ahogada, homenatge a Miguel Hernández”, “La Lola, una mujer 
republicana”, “Una nova primavera, les Brigades Internacionals” i 
finalment l’esmentada “Dones lliures”. Des de l’associació valorem 
aquesta col·laboració a la que hem de donar sortida impulsant xarxes 
d’espais escènics per representar-les. Malauradament hem de constatar 
la dificultat d’obrir un cert relat de la memòria antifeixista  als circuits 
comercials i institucionals.  

El futur de la presó Model segueix essent una de les nostres preocupacions 
encara que anem avançant en la interlocució amb la Regidoria de la Memòria 
Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’assegurar un projecte 
arquitectònic que en respecti la memòria i on poder encabir, a la quarta galeria, 
un centre d’interpretació, espais museïtzats, arxius i espais per a les 
associacions memorialistes.  

El futur de la Via Laietana és l’altra preocupació que compta amb diversos 
interlocutors, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern de l’Estat. 
Seguim treballant per aconseguir complicitats ciutadanes i polítiques i no 
defallirem fins a transformar la prefectura de la Via Laietana en un espai de 
memòria. 

Hem estat amatents als dos avantprojectes de llei de Memòria Democràtica. El 
projecte de llei estatal, 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 millorar-la. 
L’avantprojecte de Catalunya segueix paralitzat i esperem reactivar-lo i millorar-
lo fent arribar les nostres propostes. 

Hem mantingut les activitats a les escoles, instituts, universitats i centres 
educatius i hem seguit assessorant alumnes en els seus treballs de recerca. 
Continuem la tasca de difusió del que fou la lluita contra la dictadura franquista, 
explicant les nostres experiències de lluita, detenció, interrogatoris i presó.  

Volem compartir la preocupació de la junta respecte al futur de les associacions 
memorialistes que no disposen de cap ajut per assegurar el seu futur, ans al 
contrari són penalitzades fiscalment com si fóssim societats amb ànim de lucre 
pagant impost de beneficis. És ben trist que associacions que donem un servei 
públic de testimoni i de memòria no comptem amb cap suport institucional per 
fer front a les nostres despeses de funcionament ja que les actuals 
subvencions són finalistes pels projectes. Volem fer arribar al govern de l’estat i 
de la Generalitat aquesta problemàtica que pot posar en perill el nostre futur. 
Per això és molt important el suport financer dels associats amb ajuts i compres 
solidàries a la nova botiga solidaria que ha obert l’associació i on es poden 
comprar els nostres llibres, pins, bosses i samarretes.  



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 l’any ha acabat amb el traspàs de la que va ser la nostra Presidenta, 
Maria Salvo, a la que sempre recordarem com a referent de la lluita 
antifranquista així com a la companya Enriqueta Bonafont Cabré, que també 
ens ha deixat quan estava a punt de complir els 105 anys. 

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 

Atenent a les mesures COVID-19 hem hagut de fer canvis en la nostra activitat.  

Per qualsevol consulta presencial convé que ens contacteu per telèfon o correu 
electrònic per tal de concertar una cita. 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 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. 

Tan bon punt les condicions sanitàries ho permetin tornarem a la anterior 
normalitat. 

  



Gener 

6 Entrevista de Carles Vallejo a Ràdio Badalona 

8 Trobada de Carles Vallejo, Mireia Clemente i Ivan Campillo per preparar 
el projecte “Presó de dones de la Trinitat” 

9 Reunió de la Junta Directiva 

12 Acte de commemoració dels Fets de Sarrià en defensa de la I 
República al cementiri Sarrià 

13 Junta Amical Brigades Internacionals 

14 Presentació del monument als afusellats al Camp de la Bota 

14 Trobada “Salvemos Carabanchel” i ACEPF, a Madrid (Domènec 
Martínez i Consol Hernández) 

15 Trobada de la Comissió Presó de dones de la Trinitat 

15 Trobada amb Amigos de las Brigadas Internacionales i ACEPF i Amical 
BI Catalunya a Madrid (Consol Hernández, Domènec Martínez) 

17 Acte al cementiri de Mataró en homenatge a les Brigades 
Internacionals. Enric Cama, Montse Torras i Eduard Amouroux 

17 Assessorament a Pol Fuentes per fer un video sobre la tortura 

20 Reunió amb el gestor Umberto González 

21 Reunió del grup Llei de la memòria Ateneu Memòria popular 

21 Junta Ateneu Memòria popular 

21 Reunió de l’ACEPF amb la Diputació de Girona i l’Amical Antics 
Guerrillers 

21 Presentació del llibre de César Lorenzo, de la història de l’ACEPF, 
Solidaritat, justícia, memòria al Memorial Democràtic 

25 Acte Exili ahir i avui (Rosario Cunillera i Carlota Falguera) 

28 Reunió amb el Memorial Democràtic per preparar la commemoració de 
l’aniversari I Festival poesia al Price (Enric Cama i Carles Vallejo) 

28 Dia de l’Holocaust a Mataró. Conferència institucional de Domènec 
Martínez a l’Ajuntament de Mataró 

28 Assistència de Carles Vallejo al Dia de l’Holocaust a Barcelona 

31 Acte de memòria a Parets del Vallès (Rosario Cunillera i Eduard 
Amouroux) 

 

  

 

 

Commemoració dels Fets de Sarrià en 

defensa de la I República 



Febrer 

1 Assistència a l’acte commemoració de la retirada i conferència d’Antoni 
Cisteró al Núria social d’Olot. Presentació de l’Amical Antics Guerrillers 

2 Assistència d’una delegació de l’Associació a la II Marxa Popular en 
memòria de la retirada (Sadernes-Sant Llorenç de Cerdans) 

6 Reunió de la Junta Directiva 

8 Assemblea General Ordinària. Homenatge a Maria Antònia Palauzi 

9 Assistència d’Eduard Amouroux a l’acte commemoratiu de la I 
República 

11 Teresa Márquez, periodista de La República, entrevista a Carles Vallejo  

11 Assistència de Carles Vallejo com a president del Consell de 
participació del Memorial Democràtic al lliurament del premi d’honor de 
Barcelona per l’exposició Mestre Benaiges 

12 Reunió de Carles Vallejo amb Drets de ciutadania de l’Ajuntament de 
Barcelona pel Programa de víctimes del tardofranquisme 

16 Acte d’Homenatge als afusellats del PSUC al Fossar pedrera 

17 Dia de l’Holocaust al Parlament de Catalunya 

18 Reunió d’una delegació de l’Associació amb la tècnica de la pàgina web 

20 Assistència de Carles Vallejo a la presentació de l’exposició Pequeños 
objetos a la biblioteca Joan García Nieto de Cornellà 

20 Reunió d’Antonia Jover amb Anna Ariño per un article per la revista 
PLEC de Dones de Lleida sobre les dones a les presons franquistes 
publicat el mes de juny de 2020 

20 Trobada a Tarancón amb el president de la ARMH de Cuenca, Máximo 
Molina, obsequi de llibres i samarreta de l’ACEPF (Domènec Martínez i 
Consol Hernández) 

21 Participació a l’homenatge als Brigadistes Internacionals al cementiri de 
Tarancón (Domènec Martínez i Consol Hernández) 

21 Entrevista a Teresa Alonso amb Elena Bengoetxea, documentalista de 
Pamplona 

22 Participació a la XIII Marcha del Jarama, amb l’Almudena Cros, 
presidenta de Amigos de las Brigadas Internacionales i delegacions 
internacionals (Consol Hernández i Domènec Martínez) 

27 Reunió amb Vincenzo Giordano de l’AMPI Barcelona per preparar l’acte 
commemoratiu de l’alliberament d’Itàlia el 25 d’abril 

27 Reunió de Carles Vallejo amb el delegat de la UNED per l’exposició 
Pequeños objetos 

 

  

 

 

Acte al Fossar de la pedrera Homenatge a  

Maria Antònia Palauzi 



Març 

2 Reunió amb Sonia Olivella de IRIDIA per la preparació de la querella 
contra la tortura 

2 Junta de l’Ateneu de memòria popular 

3 Junta Amical Brigades Internacionals 

3 Reunió de Carles Vallejo amb Pau Moncho del Museu d’Història de 
Catalunya 

4 Signatura del protocol de col·laboració entre l’Amical de Mauthausen, 
l’Amical de les Brigades Internacionals i l’Associació d’Ex-presos 
polítics del franquisme a la seu de l’Amical Mauthausen 

5 Reunió del Consell de savis del Museu d’Història de Catalunya 

5 Reunió amb Jordi Rabassa, Comissionat de memòria de l’Ajuntament 
de Barcelona per la preparació de l’acte de lliurament de la Medalla d’or 
a Lluís Martí Bielsa  

5 Reunió de la Junta Directiva 

7 Participació a la Marxa de Borredon d’una delegació de l’Associació 

10 Assistència a l’acte en memòria de Salvador Seguí, el Noi del sucre 

11 Reunió del grup de treball de l’Associació per la preparació de l’acte de 
lliurament de la Medalla d’or a Lluís Martí Bielsa 

12 Reunió de Carles Vallejo amb Carles Vicente de l’Institut de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona 

12 Reunió per tractar el projecte de llei de memòria amb els Comuns de 
Barcelona 

13 Inici del confinament per COVID-19 
 

  

 

Signatura del protocol de col·laboració entre l’Amical de 

Mauthausen i altres camps (Enric Garriga), l’Amical de les 

Brigades Internacionals (Eduard Amouroux i Consol Hernández) 

i l’Associació d’Expresos Polítics del Franquisme (Carles Vallejo) 



Abril 

1 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

8 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

16 Participació de Nadia Cánovas i Carles Vallejo a la videoconferència 
sobre l’Operació Bolero-Paprika organitzada per l’Amical d’Anciens 
Guerrilleros Espagnols a France 

18 Es suspèn el Dinar de la República per les mesures COVID-19 

20 Reunió de la junta de l’Ateneu de Memòria Popular (videoconferència) 

22 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

25 Participació de l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del 
Franquisme, de l’Amical de les Brigades Internacionals i de l’Amical 
d’Antics Guerrillers a l’acte online de commemoració de l’alliberament 
d’Itàlia 

30 Junta de l’Ateneu de memòria popular (videoconferència) 
 

  

 



Maig 

1 Participació de Carles Vallejo als actes online de commemoració del 1r 
de maig organitzats pel sindicat italià CGIL 

7 Reunió de la junta de l’Ateneu de Memòria Popular (videoconferència) 

8 Participació de Carles Vallejo en representació de l’ACEPF i de l’Amical 
d’Antics Guerrillers a l’acte de commemoració del finiment de la II 
Guerra Mundial al Parlament de Catalunya 

8 Lliurament de la medalla del 75è aniversari de la victòria de la Gran 
Guerra pàtria a Teresa Alonso. La representació consular de Rússia li 
fa entrega al seu domicili 

11 Participació a la videoconferència organitzada per l’àrea de memòria del 
PCE sobre la Proposta de llei de víctimes del franquisme 

13 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

13 Reunió de la comissió preparatòria de l’acte de celebració del centenari 
de Maria Salvo (videoconferència) 

14 Reunió extraordinària de la Junta de govern del Memorial Democràtic 
(videoconferència) 

19 Participació en la videoconferència Modelo español de impunidad 

21 Reunió de la comissió preparatòria de l’acte de celebració del centenari 
de Maria Salvo (videoconferència) 

22 Enregistrament per l’acte de celebració del centenari de Maria Salvo 
(videoconferència) Ateneu memòria popular 

22 Enregistrament d’Antonia Jover per a l’acte d’homenatge a Maria Salvo 
organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 

25 Simulació l’acte de celebració del centenari de Maria Salvo 
(videoconferència) organitzat per l’Associació  

27 Participació en l’acte de celebració del centenari de Maria Salvo 
(videoconferència) organitzat per l’Ateneu de memòria popular i 
l’Ajuntament de Barcelona 

28 Celebració centenari de Maria Salvo (videoconferència) organitzat per 
l’Associació 

30 Assemblea on-line Encuentro estatal de víctimas del franquismo. Hi 
participen Domènec Martínez i Carles Vallejo 

 

  

 

Commemoració al Parlament de Catalunya del 

finiment de la II Guerra Mundial 



 

Juny 

5 Reunió amb la regidoria de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona 
sobre víctimes del tardofranquisme (videoconferència) 

10 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

11 Reunió preparatòria amb el Memorial democràtic de la II jornada de 
maquis (videoconferència) 

12 II jornada de maquis Guerres irregulars, resistències antifeixistes a 
Europa (videoconferència) 

16 Assessorament d’Antonia Jover a l’estudiant del Prat de Llobregat 
Arianna Giménez pel seu treball de fi de curs sobre els nens del 
franquisme 

18 Reunió de Carles Vallejo amb Rosa Aba Alija Professora de Dret de la 
UAB  

20 Assistència d’una delegació de l’Associació a l’homenatge als guerrillers 
morts a Besalú 

25 Assistència de Carles Vallejo a la inauguració de l’exposició Stolen 
memory al Palau Robert de Barcelona 

 

  

 

Homenatge als guerrillers morts a la Font de Planells a Besalú 



Juliol 

2 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

3 Reunió de treball de Carles Vallejo amb el Memorial democràtic  

6 Reunió de Carles Vallejo i Marià Hispano per preparar els projectes 
que es presentaran al Memorial democràtic 

6 Recollida de les obres d’art de la Comissió de solidaritat donades a 
l’Associació 

7 Reunió de l’historiador Miguel Urmaneta amb Teresa Alonso 

7 Reunió de la junta de l’Ateneu de Memòria Popular (videoconferència) 

8 Reunió de Carles Vallejo i Raül Valls amb el director del MUME 

9 Reunió de Carles Vallejo, Enric Cama i Raül Valls amb l’Ajuntament de 
Sant Mateu de Bages per tractar sobre el projecte de memòria dels 
maquis 

10 Reunió amb el Memorial democràtic per preparar l’acte de celebració 
dels 50 anys del I festival popular de poesia al Price (Carles Vallejo) 

21 Reunió de Carles Vallejo, Marià Hispano i Mireia Clemente per 
preparar els projectes que es presentaran al Memorial democràtic 

28 Reunió de treball de Carles Vallejo amb Josep Font, director del 
Memorial democràtic 

29 Reunió de Carles Vallejo i Eduard Amouroux per preparar el pla 
financer de l’Associació 

29 Reunió de Carles Vallejo i Marià Hispano per preparar els projectes 
que es presentaran al Memorial democràtic 

Agost 

2, 3, 4 Filmació del documental sobre Teresa Alonso i els nens de Rússia 
(Rosa Viñolas i Carles Vallejo) 

28 Filmació per l’acte de commemoració de l’aniversari del I Festival de 
Poesia al Price (Montse Torras i Carles Vallejo) 

31 Reunió amb Pepe Gálvez per preparar un projecte sobre Memòria i 
còmic 

 

  

 

Filmació per l’acte de commemoració de 

l’aniversari del I Festival de Poesia al Price 



Setembre 

3 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

3 Reunió d’Enric Cama, Montse Torras i Carles Vallejo per preparar l’acte 
de celebració dels 50 anys del I festival popular de poesia al Price. 

4 Estrena del documental La cigüeña de Burgos de Joana Conill a la 
Filmoteca de Catalunya (Carles Vallejo, Montse Torras i Enric Cama) 

7 Videoconferència sobre l’Operació Bolero-paprika. Intervenen Blanca 
Maiquez i Carles Vallejo 

9 Assistència de Carles Vallejo a la junta de govern del Memorial 
democràtic 

11 Acte d’Homenatge a Salvador Allende (Eduard Amouroux) 

15 Encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y víctimas del 
franquismo (online). Hi participa Domènec Martínez 

15 Entrevista amb Pere Joan Ventura (Montse Torras i Carles Vallejo) 

15 i 
22 

Assaigs per a l’enregistrament d’un video del cor Iaioflautas pel Dia del 
guerrillero español a Santa Cruz de Moya el primer diumenge d’octubre 

16 Entrevista de Josep Cuní a Antonia Jover per a la Cadena Ser 

16 Videoconferència amb la Vicepresidència del govern espanyol sobre 
l’avantprojecte de llei de memòria democràtica 

17 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

22 Reunió amb Pepe Gálvez per preparar un projecte sobre Memòria i 
còmic 

23 Entrevista amb l’alcalde de Castellnou de Bages i visita al Museu dels 
maquis 

24 Visita al monument “La memoria del silencio” al Valle del Jerte 
(Domènec Martínez i Consol Hernández) SIERRA Y LIBERTAD 

26 Assistència d’una delegació de l’Associació als actes d’homenatge al 
maqui Palau i inauguració del faristol informatiu a Sant Iscle de Colltort 

28 Junta Amical Brigades Internacionals 

29 Reunió de Carles Vallejo i Marià Hispano pel llibre Laia Berenguer: la 
presó o el poble 

30 Reunió del Comitè de fosses de la Direcció general de memòria. Hi 
participa Carles Vallejo 

 

  

 

 



Octubre 

1, 2, 
3 i 4 

Participació online a les Jornades del maquis a Santa Cruz de Moya. 
Intervenen Antonia Jover i Carles Vallejo 

5 Acte de commemoració dels 50è aniversari del I festival popular de 
poesia al Price 

6 Entrevista d’Antonia Jover i Rosario Cunillera amb Pau Moncho del 
Museu de història de Catalunya 

9 Reunió de Carles Vallejo amb Jordi Rabassa, regidor de memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona 

10 Encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y víctimas del 
franquismo (online). Hi participa Domènec Martínez 

15 Acte en commemoració del 80è aniversari de l’afusellament del 
President Companys al palau de la Generalitat 

18 Assistència 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 

19 Reunió amb la gestora del compte de l’Associació a La Caixa. Hi 
assisteixen Eduard Amouroux i Carles Vallejo 

20 Xerrada amb alumnes de segon de batxillerat de l’escola Creanova a 
càrrec de Domènec Martínez “Memòria cívica i democràtica” 

22 Participació de Carles Vallejo a l’acte organitzat per la comissió de 
memòria de l’Ateneu barcelonès  

23 Videoconferència amb el diputat Jordi Pedret sobre l’avantprojecte de 
memòria democràtica 

24 Encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y víctimas del 
franquismo (online). Hi participa Domènec Martínez 

24 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 

28 Reunió amb l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages 

28 Inauguració de l’exposició Sota la llum del mar d’Espe Pons en record 
de Tomàs Pons Albesa. Hi assisteix Carles Vallejo 

29 Videoconferència amb Jordi Guixé, Francesc Magrinyà, Ateneu de 
Memòria popular i l’Associació sobre el futur de la presó Model (Carles 
Vallejo i Rosa Viñolas) 

29 Intervenció de Carles Vallejo al Dia de la memòria de L’Hospitalet 
 

  

 

 50è aniversari del I festival popular de poesia 



Novembre 

2 Reunió amb la regidoria de memòria de l’Ajuntament de Barcelona 

3 Reunió de la Junta de l’Ateneu de Memòria Popular 

5 Reunió del grup de treball pel Reconeixement a les persones 
represaliades pel tardofranquisme 

5 Conferència a càrrec de Domènec Martínez a la UPEC, “La Pedagogia 
de la Memòria” 

6 Reunió amb Òmnium Cultural per a la preparació de l’acte 20N (Montse 
Torras i Carles Vallejo) 

10 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

11 Reunió online del Consell de participació del Memorial democràtic 

12 Entrevista de Carles Vallejo amb Claudia Pérez per al seu treball de 
recerca 

14 Enregistrament per l’acte 20N d’Òmnium cultural (Montse Torras i 
Carles Vallejo) 

16 Junta de l’Amical de les Brigades Internacionals 

17 Xerrada a càrrec d’Antonia Jover a l’escola Creanova de Sant Cugat 
sobre “Dona i franquisme” 

17 Assemblea de l’Ateneu de memòria popular 

17 Participació a la videoconferència del PSOE sobre l’avantprojecte de llei 
de memòria democràtica 

18 Assistència d’Antonia Jover i Carles Vallejo al tanatori per donar el 
condol en nom de l’Associació a la família de la Maria Salvo 

23 Reunió de Unitat contra el feixisme. Hi assisteix Rosa Viñolas 

23 Participació a la videoconferència del PCE, IU i Podemos sobre 
l’avantprojecte de llei de memòria democràtica 

24 i 
26 

Xerrades a càrrec d’Antonia Jover a les escoles Laia l’Arquera i Puig i 
Cadafalch sobre “La memòria y las olvidadas” adreçades a uns 150 
estudiants de 4t de ESO i 1r de batxillerat. 

25 Reunió Junta de govern del memorial democràtic 

25 Videoconferència de presentació del llibre Aquí no hem vingut a 
estudiar d’Enric Juliana 

26 Reunió per a la preparació de l’acte de lliurament de la Medalla d’or al 
mèrit cívic a Lluís Martí Bielsa 

26 Entrevista de Carles Vallejo amb els investigadors del Museu de 
l’holocaust de Washington Aleksandra Szczepan i César Parra Rojas  

30 Reunió amb la responsable de xarxes socials (Domènec Martínez i 
Carles Vallejo) 

30 Reunió amb Mireia Clemente pel projecte sobre la presó de dones de la 
Trinitat 

  

  

Escola Creanova de Sant Cugat del Vallès 



Desembre 

1 Reunió per a la preparació de l’acte de lliurament de la Medalla d’or al 
mèrit cívic a Lluís Martí Bielsa 

2 Entrevista de Carles Vallejo amb Manuel Delgado de la Universitat de 
Barcelona per a preparar la videoconferència Lluites secretes. Vides 
clandestines sota el tardofranquisme (1965-1977) 

3 Reunió de la Junta Directiva (videoconferència) 

3 i 4 Trobada d’Antonia Jover amb Aleksandra Szczepan i César Parra 
Rojas, investigadors del Museu de l’holocaust de Washington per 
tractar els aspectes “Clandestinitat en el franquisme” i “Dones durant el 
franquisme” 

4 Assemblea online de l’Amical de les Brigades Internacionals 

9 Reunió per preparar l’acte de lliurament de les medalles d’or al mèrit 
cívic de l’Ajuntament de Barcelona (Eduard Amoroux i Carles Vallejo) 

10 Reunió del comitè tècnic de fosses de la direcció general de memòria 
democràtica 

10 Presentació del llibre Laia Berenguer: La presó o el poble a Sant Feliu 
de Codines. (Enric Cama, Marià Hispano, Antonia Jover, Domènec 
Martínez i Carles Vallejo) 

15 Videoconferència Lluites secretes. Vides clandestines sota el 
tardofranquisme (1965-1977). Hi participen Enric Cama i Carles Vallejo 

16 Junta directiva online de l’Ateneu de memòria popular 

16, 
18, 
21 

Diferents xerrades a l’Institut Montserrat Roig de Terrassa amb alumnes 
de batxillerat “El fil de la memòria”, a càrrec de Domènec Martínez 

17 Lliurament de la Medalla d’or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de 
Barcelona a Lluís Martí Bielsa 

18 i 
21 

Atenció presencial al despatx de l’Associació per tramitar les sol·licituds 
de reconeixement de persones represaliades pel tardofranquisme 
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona 

 No es pot celebrar l’acte de comiat de l’any per les mesures COVID-19 
 

  

 

 

Presentació del llibre Laia Berenguer: 

La presó o el poble a Sant Feliu de 

Codines Lliurament de la Medalla d’or al  

Mèrit Cívic a Lluís Martí Bielsa 



 

 

 

Institut Montserrat Roig, Terrassa 


