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Medalla d’honor de la ciutat de Terrassa a Enric Cama 

 

Viatge a Burgos 



PRESENTACIÓ 

L’Associació Catalana d’Ex presos Polítics del Franquisme som una entitat de 

llarg recorregut històric, creada a les acaballes de la dictadura per defensar 

l’amnistia dels presos polítics, llurs drets socials, polític i materials. Som una 

associació sense ànim de lucre oberta a totes les persones interessades en la 

recuperació de la memòria de la lluita antifranquista. L’antifeixisme i la defensa 

dels valors democràtics son la nostra raó de ser. 

Presentem un resum de l’activitat desenvolupada durant l’any 2022 per la 

nostra Associació on queda reflectit l’ampli ventall d’activitats que hem dut a 

terme i en les que hem participat. 

El 2022 ha estat un any de transició cap a la normalitat després de dos anys de 

pandèmia, temps en el que es va demostrar la capacitat d’adaptació de la 

nostra Associació. Aquesta nova normalitat ha suposat una explosió d’activitats 

que han superat llargament les realitzades l’any 2019. La progressió ha anat de 

177 activitats l’any 2019 a les 175 del 2020, les 251 del 2021 fins les actuals 

356 del 2022. 

Per una associació basada en el voluntariat tot això ha suposat un gran repte 

que només ha estat possible gràcies al compromís de la junta, de les 

comissions de treball i pel suport dels associats. 

Les persones associades són la nostra força. Les quotes i ajudes asseguren 

els nostres recursos. Per aquest motiu hem endegat una campanya d’afiliació 

amb un díptic de presentació. Tot i que en els darrers quatre anys la tendència 

ha estat d’un increment net anual d’associats entre 19 el 2018 i 30 el 2021, 

aquest darrer any només hem tingut 18 altes, arribant als 212 associats. 

S’ha ampliat el nostre radi d’influència amb un mailing de 500 correus 

electrònics, a més dels associats, 247 subscriptors i 50 entitats i institucions 

reben la nostra informació mensualment. La Newsletter iniciada el gener de 

2020 ha arribat al número 30 al final de l’any 2022. El desembre d’aquest any 

s’ha publicat el número 110 del butlletí Catalunya Resistent, amb periodicitat 

trimestral. 

S’ha actualitzat la nostra web i estem presents a les xarxes socials, 

Twitter/Instagram/Facebook, amb una mitjana de 25 publicacions mensuals 

però encara no hem assolit el nombre de seguidors que ens havíem proposat. 

La novetat d’enguany és l’increment del fons del nostre banc audiovisual amb 

l’enregistrament de les nostres activitats i de diversos testimonis. Gran part 

d’aquest fons es pot trobar al nostre canal de Youtube.  

Durant l’any 2022 l’Associació ha promogut la presentació de quatre llibres: El 

TOP, de Juan José del Águila a l’Espai Assemblea de CCOO; Rafael Pérez 



Contel. La pasión por la enseñanza del arte, de Alejandro Macharowski (que va 

comptar amb la participació de Raimón que va ser alumne seu a Xàtiva) a la 

Central del Raval; La memoria del frío, de Miguel Martínez Del Arco al Centre 

Cívic Tomasa Cuevas i finalment La niña de Rusia de Celia Santos, que es la 

biografia novel·lada de la nostra sòcia Teresa Alonso també a l’Espai 

Assemblea de CCOO. També hem coorganitzat altres presentacions amb 

l’Ateneu Memòria Popular i la Fundació Cipriano García de CCOO  

Una de les activitats centrals del 2022 ha estat la catalogació de l’arxiu de la 

nostra Associació, que ha estat possible gràcies a la tasca professional de 

Marià Hispano amb el suport de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. Els 

resultats es van presentar en la exposició “Arxiu Memòria Futura” a l’Espai 

Assemblea de CCOO. 

A petició de la nostra Associació, el passat 22 de juny es va commemorar el 

20è aniversari del Manifest del Liceu, una fita històrica en la reivindicació del 

Memorial Democràtic i les polítiques públiques de memòria. L’acte es va fer al 

Conservatori del Liceu, amb parlaments de la Consellera de Justícia i Memòria, 

del Director del Memorial Democràtic i del nostre President. També es van 

projectar els parlament que en el seu moment van fer al Liceu la Maria Salvo i 

l’Enric Pubill. 

Un esdeveniment a destacar és el viatge organitzat per la nostra Associació el 

juliol de 2022 per visitar el Penal de Burgos, on van patir presó molts dels 

nostres associats. Formaven part de la delegació alguns familiars. La rebuda al 

centre penitenciari per part dels funcionaris i dels interns va ser especialment 

emotiva. Hem establert unes excel·lents relacions amb la direcció de la presó i 

amb l’equip de “La voz del patio”, revista feta pels interns. El viatge ens ha 

permès establir col·laboració amb les associacions memorialistes de Burgos, 

conèixer la seva tasca en les exhumacions i dignificació de les fosses del 

franquisme i visitar l’Escola Museu del mestre Benaiges a Bañuelos de Bureba. 

També cal ressenyar la nostra participació al viatge de memòria a França 

organitzat per l’Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia FFI. 

La inestabilitat derivada de la situació política a Catalunya i els successius 

canvis en les conselleries, la Direcció General de Memòria i el Memorial 

Democràtic, amb la consegüent provisionalitat, han repercutit negativament en 

les polítiques de memòria. La impossibilitat de planificar a llarg i mig termini ha 

dificultat la cerca d’una nova seu pel Memorial Democràtic, la implementació de 

la programació i les subvencions. Malgrat això estem satisfets del nivell 

d’interlocució establert amb els anteriors directors del Memorial Democràtic i 

amb la Direcció General de Memòria. Amb la nova Consellera, el nou Director 

General de Memòria i el retorn de l’anterior Director del Memorial Democràtic, 

s’albira amb més optimisme el futur de les polítiques públiques de memòria. 



Valorem positivament la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, 

especialment pel que fa als espais de Memòria (Via Laietana i la Model) i al 

programa de reconeixement als represaliats del tardo franquisme. També 

posem en valor la interlocució amb el responsable de l’àmbit de memòria de la 

Diputació de Barcelona. 

L’any 2022 ha estat particularment rellevant perquè finalment es va aprovar, 

després d’un llarg i difícil camí, la Ley de Memoria Democrática. Malgrat les 

seves limitacions és un avenç qualitatiu respecte a la Ley de Memoria Histórica 

del 2007. Cal valorar positivament la feina de Fernando Martín, Secretario de 

Estado de Memoria amb qui mantenim una bona interlocució. 

On perdura el bloqueig del Govern de l’Estat és en la reivindicació per 

transformar Via Laietana 43 en un espai de memòria democràtica. Malgrat les 

perseverants mobilitzacions, reunions i contactes de tota mena que s’han dut a 

terme durant tot l’any 2022, no s’ha pogut trencar el bloqueig d’alguns sectors 

del govern i de l’aparell de l’Estat. Persistirem i no defallirem fins acabar amb 

aquesta anomalia democràtica. 

Una fita important de la nostra associació ha estat l’organització de les XI 

jornades transfronterers d‟associacions de memòria històrica democràtica i 

antifeixista que van tenir lloc a Portbou els passats 7, 8 i 9 d’octubre. Amb el 

títol Fronteres amb Memòria avui com ahir, 24 associacions franceses, 

catalanes, aragoneses, de La Rioja, Navarra i de Castella i Lleó, vam treballar 

durant tres dies per tal d’enfortir el teixit memorialista transfronterer. 

El funcionament de les Comissions de Treball de l’Associació ha estat un 

gran encert per organitzar el treball dels respectius àmbits. 

Comissió pedagògica. Coordinació: Isabel Alonso  

Entre les activitats de 2022, a més de la continuïtat de la nostra presència als 

centres educatius i la col·laboració amb el programa del Museu d’Història de 

Catalunya Consell de persones sàvies, podem destacar l’organització de la IV 

Jornada virtual sobre “Pedagogia de la Memòria als centres educatius”, amb el 

títol Les fonts orals ens apropen la memòria i la col·laboració amb el projecte 

de La voz ahogada sobre les lluites veïnals a Barcelona dut a terme amb 

diversos instituts de Barcelona amb participació de testimonis i el moviment 

associatiu veïnal.  

Comissió Assessorament. Coordinació: Rosario Cunillera i Montse Torras 

La junta va aprovar la creació d'aquesta comissió. Amb la Ley de Memoria s'ha 

notat un augment de consultes i demandes d’assessorament sobre familiars, 

per demanar l'expedient i/o el reconeixement de víctima del franquisme. Això 

ens ha fet plantejar la necessitat de preparar un protocol per fer aquest 

assessorament. Per altra banda hi ha les demandes dels estudiants per als 

seus treballs de recerca, als quals hem de proporcionar informació i facilitar-los 



el contacte amb persones de l’ACEPF per entrevistar-les. Tant pels estudiants 

com pels familiars, s'omplirà una fitxa de la gestions fetes.  

Comissió Presó de dones de la Trinitat. Coordinació: Montse Torras 

Les entrevistes que fan la Carlota Falgueras i el César Lorenzo son gravades 

pel Sergi Salamé i formen part d'un projecte de publicació d’un llibre i d’edició 

de les imatges. De moment la llista va creixent. Segons el perfil, algunes d'elles 

son entrevistades pels treballs de recerca dels estudiants.  

Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts.  

Ja està aprovat el perímetre del Monument i aviat començaran les obres. 

L'ACEPF hi és representada per Mª Rosa Viñolas, Montse Torras i Nadia 

Canovas. Es fan activitats amb algunes de les entitats de la Plataforma: 

EUROM (Fundació Solidaritat UB), Art Públic i Memòria i el passat 8 de març, 

reivindicant el Dia Internacional de les Dones amb l'obra teatral “Dones lliures”, 

de la companyia La Voz Ahogada i el Districte de Les Corts.  

Col·laboració amb les associacions memorialistes 

Actualment la nostra associació presideix el Consell de participació del 

Memorial Democràtic, participa en la seva Junta de govern i en el Comitè de 

Fosses de la Generalitat. 

Participem en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de 

Víctimas del franquismo, formem part de l’Ateneu Memòria Popular i mantenim 

una cooperació reforçada amb l’Amical de les Brigades Internacionals, l’Amical 

de Mauthausen, l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya i l’Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia ANPI Spagna. 

S’ha amplificat la nostra presència internacional estrenyent la col·laboració amb 

les associacions memorialistes franceses i Italianes. Hem participat a Milà al 

congrés de l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti Italiani 

ANPPIA i som membres de la Federació Internacional de Resistents, amb seu 

a Berlín. Amb l’associació La Desbandá hem promogut el Encuentro Europeo 

contra el Fascismo y la Extrema Derecha, que va tenir lloc el 30 d’octubre a 

Mollina (Màlaga) amb gran participació i on es va constituir una gran xarxa 

europea antifeixista. 

La interlocució amb els eurodiputats ha estat un dels nostres compromisos per 

tal que la memòria democràtica i l’antifeixisme entri en l’agenda europea. En 

aquest sentit hem tingut reunions amb diversos eurodiputats i vam organitzar el 

passat 4 de novembre l’acte “L‟extrema dreta avui a Europa en el centenari de 

la marxa sobre Roma” amb els euro parlamentaris Sira Rego i Ernest Urtasun. 

Commemoracions, homenatges i reconeixements 

Fidels al nostre compromís de memòria seguim liderant l’acte anual del Fossar 

de la Pedrera en homenatge als homes i a les dones del PSUC morts en la 



lluita antifranquista que l’any 2022 va incrementar el nombre d’assistents. Vam 

participar als actes de La primavera republicana a la plaça de la República 

convidats per la Taula de Nou Barris per la República. El 9 de maig vam 

commemorar la victòria aliada i el finiment de la segona guerra mundial a 

Europa a l’acte organitzat pel Parlament de Catalunya al Parc de la Ciutadella. 

Com cada 11 de setembre vam participar activament a l’Homenatge a Salvador 

Allende i al Dia de la memòria democràtica de l’Hospitalet. També vam recordar 

als guerrillers espanyols a França en l’homenatge anual a Praiols el 4 de juny i 

a l’octubre vam participar a les Jornadas del maquis a Santa Cruz de Moya. 

Es un gran honor per l’Associació haver rebut l’any 2022 dos guardons. El 

passat 4 de novembre l’Ateneu cooperatiu la Baula de Lleida va fer un 

reconeixement a la nostra Associació per la seva trajectòria en la preservació i 

divulgació de la Memòria Democràtica i el Festival Internacional de Cine por la 

Memoria Democrática ens va atorgar el “Premio Albert Camus, Memoria Viva” 

en la seva primera edició el 13 de desembre a Madrid. 

Assemblea anual d’associats 

L’assemblea anual d’associats va tenir lloc el dissabte 2 d’abril. A més 

d’aprovar la gestió i els comptes anuals, es va concedir la placa d’honor de la 

nostra associació a Antonia Jover del Olmo, en reconeixement a la constant 

tasca per la supervivència de l’ACEPF. 

Finalment volem recordar i retre un homenatge als associats i associades que 

ens han deixat durant l’any 2022, Luis Romero Huertes, Josep Ramón Vagué 

Guasch, Lluís Lana Coll i Miquel Torner i Roca. 

Agraïm, com sempre, a totes i tots els que, amb la seva dedicació, garanteixen 

l’activitat de l’Associació i, de manera especial, a CCOO, que fidel a la seva 

trajectòria solidària aixopluga la nostra seu. 

La Junta Directiva 

INFORMACIONS GENERALS 

Ens podeu trobar al despatx de l'Associació de 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. 

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 

3 Entrevista de Carles Vallejo amb Ricard Conesa per a la seva tesi 
doctoral sobre els Espais de memòria a Barcelona 

11 Assistència a la concentració davant de Via Laietana per reclamar que 
sigui un Espai de memòria 

11 Assaig de En Bangkok también hay ratas a CCOO amb presència i 
participació d’alumnat dels IES Nou Barris i Quatre Cantons. Hi 
assisteixen membres de la Comissió de pedagogia de la memòria  

12 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

12 Entrevista de Carles Vallejo amb Eduard Márquez pel seu llibre 1969 

13 Reunió de la Junta Directiva 

14 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració dels plafons 
d’Espais de memòria de la ruta dels maquis a Camprodon i a Molló 

14 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’estrena de En Bankog 
también hay ratas a l’auditori de Sant Martí. Hi assisteixen alguns 
alumnes 

17 Entrevista de Carles Vallejo amb Eduard Márquez pel seu llibre 1969 

18 Assistència a la concentració davant de Via Laietana per reclamar que 
sigui un Espai de memòria  

21 Assistència de Isabel Alonso a la reunió del projecte internacional 
d’investigació “La lección del Nunca más” liderat per Rosa Ana Alija 
(Facultat de Dret de l’UB) 

24 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria Popular 

25 Presentació del llibre El TOP de Juan José del Àguila a l’Espai 
Assemblea CCOO. Presenta i modera Montse Torras 

26 Assistència de Rosario Cunillera a l‟Homenatge a les víctimes de 
l‟Holocaust a l’Ajuntament Barcelona 

26 Assessorament de Montse Torras a Laia Falcó pel seu treball de 
recerca a la Universitat 

26 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

27 Reunió de Carles Vallejo amb Vicenç Villatoro, director del Memorial 
Democràtic 

27 Assistència de Carles Vallejo a la inauguració de l’exposició Victòria 
Pujolar Amat. Diari íntim, a la Fundació Felícia Fuster a Barcelona 

28 Assistència de Montse Torras a la presentació del llibre Macosa, la 
fábrica del Poblenou. Historia y lucha obrera. Can Girona-Macosa 
(1857-1994) de Ferran Saro, a la Torre de les Aigües 

30 Assistència de Montse Torras al concert de Julia León i León Ruíz al 
Casinet d’Hostafrancs, Festival Barnasants 

31 Participació de Domènec Martínez al Plenari de la Xarxa de Memòria 
Democràtica del Baix Llobregat  

31 Reunió de la Comissió de Pedagogia de la memòria  
 

  



Febrer 

1 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració de l’exposició 
de l’Amical de Mauthausen, Republicanos españoles víctimas del 
nazismo, a la seu de CCOO a Barcelona 

3 Reunió de la Junta Directiva (online) 

5 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració del plafó 
commemoratiu del Congrés de Sants de la CNT (1918) 

6 Visita guiada a la presó Model de Carles Vallejo acompanyant a un grup 
de sindicalistes de CCOO 

8 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 

8 Assistència a la presentació del còmic ¡O todos o ninguno! Historias de 
las Comisiones Obreras a l’Espai Assemblea de CCOO a Barcelona 

9 Jornada de debat sobre el projecte de Llei de Memòria Democràtica a la 
Sala Ernest Lluch del Congreso de Diputados. Intervenció de Isabel 
Alonso i assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover, Domènec 
Martínez i Montse Torras 

9 Assistència de Rosa Viñolas a la reunió online de Unitat Contra el 
racisme i el Feixisme (UCFR) 

9 Assistència de Carles Vallejo a la reunió del Comitè tècnic de fosses de 
la Direcció General de Memòria 

9 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

10 Reunió de Isabel Alonso, Marià Hispano i Carles Vallejo amb el director 
del Museu Memorial de l’Exili (MUME) per preparar les Jornades 
transfrontereres 

11 Entrevista de Carles Vallejo amb Eduard Márquez pel seu llibre 1969 

12 Reunió de treball de la junta de l’ACEPF amb Marià Hispano sobre 
l’organització dels arxius 

12 Assistència d’una delegació de l’ACEPF al Congrés de l’ANPI Spagna 

12 Assistència de Montse Torras, Carles Vallejo i Rosa Viñolas al concert 
de Joanjo Bosk dedicat a la Memòria Democràtica, Festival Barnasants 

14 Reunió de la Comissió de Comunicació a Terrassa, a casa de l’Enric 
Cama 

15 Entrevista a Carles Vallejo pel documental sobre la Prefectura de policia 
de Via Laietana 

15 Assistència a la concentració davant de Via Laietana per reclamar que 
sigui un Espai de memòria  

16 Reunió de Carles Vallejo amb la Fundació Cipriano García per preparar 
l’exposició sobre l’arxiu històric de l’ACEPF 

16 Assistència de Rosa Viñolas a la reunió online de Unitat Contra el 
racisme i el Feixisme (UCFR) 

16 Assistència d’Enric Cama en representació de l’ACEPF a les Jornades 
de Memòria Històrica i Democràtica de Sant Feliu 

18-
19 

Assistència de Nàdia Cánovas, Rosario Cunillera, Antonia Jover, Rosa 
Viñolas i Montse Torras a l’acte d’homenatge als exiliats republicans a 
Argelers organitzat per Fils et Filles de Républicains Espagnols et 
Enfants de l’Exode 

20 Acte d‟Homenatge als homes i dones del PSUC que van morir en la 
lluita antifranquista, organitzat per l’Associació, al Fossar de la pedrera. 
Participació d’una nombrosa delegació de joves. Intervenció d’Enric 



Cama en nom de l’ACEPF 

21 Reunió preparatòria del 20è aniversari de l’Acte del Liceu amb el 
Memorial Democràtic 

21 Assistència a la roda de premsa del Memorial Democràtic 

22 Visita guiada d’una delegació de l’ACEPF a l’exposició de l’Amical de 
Mauthausen, Republicanos españoles víctimas del nazismo  

22 Entrevista d’Enric Cama amb Marcello Bellotti per col·laborar en la 
publicació del llibre de l’ìtalià sobre Berlinguer i Europa 

23 Reunió de Carles Vallejo i Carmen Romero de l’Associació per a la 
Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, amb Antonio 
Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, per proposar la representació 
d‟Arreu la sorra a aquesta ciutat 

24 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

25 Presentació i aprovació al Ple de l’Ajuntament de Terrassa de la 
proposta de lliurar a Enric Cama la Medalla d’Honor de la Ciutat 

28 Assistència d’Eduard Amouroux, Antonia Jover, Montse Torras i Carles 
Vallejo a l’assemblea de l’Ateneu Memòria Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fossar de la pedrera 



Març 

1 Intervenció de Isabel Alonso a la Taula-Col·loqui sobre la memòria 
democràtica al currículum educatiu organitzada per l’Institut d’Estudis 
Polítics del PV al Col·legi Major Doctor Peset de València  

3 Participació de Rosa Viñolas a la reunió online de Unitat Contra el 
racisme i el Feixisme (UCFR) per preparar les Jornades Internacionals 

3 Reunió de la Junta Directiva 

4 Assistència d’Enric Cama i Montse Torras a la inauguració de 
l’exposició TOP Sabadell 1963-1977 

4 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual amb professorat de 
Madrid organitzada per Enrique Díez 

5 Assistència de Isabel Alonso i Carles Vallejo a la reunió preparatòria de 
la Trobada Transfronterera, a Pamplona 

7 Entrevista de Carles Vallejo amb un estudiant de periodisme de la 
Universitat Pompeu Fabra 

8 Participació d’una delegació de l’ACEPF a la representació de l’obra de 
teatre Dones lliures a l’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones 
de les Corts, en ocasió del Dia Internacional de les Dones, organitzat 
per la Plataforma futur monument presó de dones de les Corts, EUROM 
i ACEPF 

9 Reunió de Carles Vallejo amb Irídia 

9 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

9 Assistència d’Enric Cama a l’acte organitzat pel Centre d’Estudis   
d’Històrics de Terrassa en memòria de totes les dones condemnades   
injustament per bruixeria 

10 Reunió de Carles Vallejo amb Jordi Rabassa, regidor de Memòria 
democràtica de l’Ajuntament de Barcelona 

10 Participació de Domènec Martínez a l’activitat La maleta de la memòria 
amb alumnes de 1r de batxillerat de l’Institut Montserrat Roig de 
Terrassa 

10 Reunió de Carles Vallejo i Domènec Martínez amb La Desbandà 

10 Assistència de Isabel Alonso a la inauguració de l’exposició Una casa 
per a Walter Benjamin a la Fundació Lluís Coromina 

10-
13 

Assistència de Nàdia Cànovas, Ignasi Espinosa i Rosa Viñolas a la 
marxa Commemoració de la Dignitat, des de l'estació de Borredon fins 
al camp de Judes a Montauban (Septfons)-CIMER 

11 Assistència d’una delegació de l’ACEPF al funeral de Luis Romero 

11 Assistència d’una delegació de l’ACEPF al recital d’Homenatge a 
Manuel Gerena al teatre Joventut, en el marc del festival Barnasants 

12 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’Assemblea general de 
l’ANPI Spagna 

14 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la presentació del llibre de 
Rosa Toran i Celia Cañelles, Hilda Agostini, a la Model 

15 Reunió preparatòria del viatge a Burgos (Rosario Cunillera, Montse 
Torras, Asun Amelibia i Joana Cunill) 

17 Participació de Rosario Cunillera a l’activitat del Consell de les persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya  

19 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’acte de l’ANPI Spagna 

19 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la manifestació unitària 



contra el feixisme, a Barcelona 

21 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria Popular 

21 Reunió tècnica per a la preparació de la Jornada de Pedagogia de la 
Memòria 

22 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 

22 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual per a la preparació del I 
Congreso Historia con Memoria en la Educación a celebrar en 
Pamplona (Instituto Navarro de la Memoria) 

24 Entrevista a Carles Vallejo a Ràdio Marina del districte Sants-Montjuic 

24 Entrevista de Lucas del Castillo a Isabel Alonso per al programa de 
ràdio La luna sale a tiempo sobre Memòria Democràtica al currículum 
educatiu 

24 Participació de Domènec Martínez i Rosa Viñolas a l’activitat del 
Consell de les persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb 
alumnes de 4t ESO de l’Escola Vedruna Àngels, del Raval 

25 Participació d’una delegació de l’ACEPF (Rosario Cunillera, Antonia 
Jover, Montse Torras, Carles Vallejo i Montse Torras) a la manifestació 
a Foix, França, contra el revisionisme històric del seu alcalde 
organitzada per AAGE-FFI  

26 IV Jornada de Pedagogia de la memòria Les fonts orals ens apropen la 
memòria 

29 Col·laboració d’Enric Cama en la redacció de la declaració sobre el 
projecte de Llei de Memòria Històrica 

31 Participació de Rosario Cunillera a l’activitat del Consell de les persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya  

31 Participació de Isabel Alonso a les Jornades Aulas de memòria 
democràtica. Memoria y educación. Universitat Complutense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alumnes de 4t ESO de l’Escola Vedruna Àngels, del Raval 



 

Abril 

1 Participació de Domènec Martínez a l’activitat del Consell de les 
persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnes de 6è 
de Primària de l’Escola IPSE  

1 Assistència a la inauguració de l’exposició Victòria Pujolar Amat (1922-

2017) a l’Espai Assemblea de CCOO a Barcelona 

1 Entrevista de Mireia Bonaventura a Isabel Alonso per a la revista del 
Memorial Democràtic 

1 Participació (online) de Domènec Martínez al Encuentro de Entidades 
Memorialistas defensant la Declaració de l’ACEPF que es presentarà a 
l’Assemblea General Ordinària per tal de ser aprovada 

2 Assemblea General Ordinària de l’ACEPF. Lliurament d’una placa a 
Antònia Jover en reconeixement a la constant tasca per la 
supervivència de l’ACEPF i aprovació de la Declaració de l’ACEPF – 
Projecte de Llei de Memòria Democràtica 

3 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la col·locació de la 
stolpersteine al carrer Mossèn Moncau, 10 de Terrassa per recordar a 
Diego Lozano. L’acte va comptar amb la presència de l’artista alemany 
Gunter Demnig, creador i impulsor de les stolpersteine 

4 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

4 Reunió per a la preparació del projecte de la Trobada Transfronterera 
per a les subvencions del Memorial Democràtic (Carles Vallejo i Isabel 
Alonso) 

5 Participació de Rosario Cunillera i Rosa Viñolas a l’activitat del Consell 
de les persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat 
de 4t d’ESO de l’Institut Serra de Noet de Berga 

5 Testimoni de Carles Vallejo a una classe de Javier Tébar a la Facultat 
de Història i Geografia de la UB 

5 Entrevista de Carles Vallejo amb Sandra Blasco per la seva investigació 
Resistencias al Franquismo desde el Somontano de Barbastro: El grupo 
de guerrilleros “Nois” en los pueblos de Salinas de Hoz y Colungo 

5 Participació de Carles Vallejo a la taula rodona La impunitat del 
franquisme i els testimonis de tortures a Via Laietana, moderada per 
César Lorenzo, al Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de 
Gramenet 

5 Reunió d’Enric Cama, a petició de l’escriptor de Terrassa Marc 
Cernudo, per tractar de la col·laboració de l’ACEPF en el projecte de 
llibre sobre la vaga de l’AEG de 1970 

6 Assistència de Montse Torras i Rosa Viñolas a les Jornades de debat 
sobre memòria i espai públic La Barcelona incòmoda, a la Model 

7 Reunió de Carles Vallejo i Domènec Martínez amb La Desbandà 

7 Context històric de la lluita veïnal a Barcelona i de la repressió 
franquista sobre les dones per a alumnat de l’IES Quatre Cantons a 
càrrec de Isabel Alonso i Carlota Falgueras 

9 Participació de Rosa Viñolas a la reunió de Unitat Contra el Racisme i el 
Feixisme (UCFR) 

10 Parlament de Carles Vallejo a l’acte Nou barris per la República i ofrena 



floral d’una delegació de l’ACEPF (Rosario Cunillera, Antonia Jover i 
Montse Torras) a la plaça de la República de Barcelona 

13 Viatge de Isabel Alonso a Portbou per a la preparació de la Jornada 
Transfronterera 

14 Acte d’homenatge al Fossar de la pedrera del cementiri de Montjuic de 
Barcelona amb l’Amicale Anciens Guerilleros Espagnols en France FFI 

19  Reunió de la Junta Directiva 

20 Assistència de Nadia Canovas, Rosario Cunillera, Rosa Viñolas i 
Montse Torras a la conferència d’Eliane Ortega Exili republicà i camps 
de concentració a Algèria, Bouarfa 1939 a 1943, al Centre Cívic 
Barceloneta 

21 Inauguració de l’exposició Memòria futura. L‟arxiu de l‟Associació 
Catalana d‟Ex presos Polítics del Franquisme a l’Espai Assemblea de 
CCOO de Barcelona i commemoració del 20è aniversari del Manifest 
del Liceu 

22 Intervenció de Isabel Alonso al curs A vueltas con el currículum 
organitzat per USTEA-Granada 

24 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’acte commemoratiu  de 
l’alliberament d’Itàlia organitzat per l’ANPI Spagna a la Plaça del Rei 

25 Assistència de Domènec Martínez a la presentació del llibre de Juan 
Martínez a l’Ecomuseu de Rubí 

26 Assistència d’una delegació de l’ACEPF (Rosario Cunillera, Antonia 
Jover, Rosa Viñolas i Montse Torras) a l’acte de l’Associació Pro 
memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya a la Biblioteca del 
Parlament 

26 Participació de Domènec Martínez a l’acte de reivindicació de la presó 
de Carabanchel com a Centre d’interpretació de la memòria 

26 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la presentació del llibre de 
Isabel Ruiz Dentro, a la Model, organitzat per l’Ateneu Memòria Popular 

27 Reunió d’Eduard Amouroux, Antonia Jover, Domènec Martínez i Montse 
Torras amb Jèssica Albiach i Jordi Jordan del Grup parlamentari d’En 
Comú Podem per parlar de l’avant projecte de Llei de Memòria Històrica 
de Catalunya i del projecte de Llei de Memòria Democràtica de l’Estat  

27 Activitat a l’IES Quatre Cantons: Dones testimonis de les lluites dels 
barris, amb participació de Montse Milà, Maribel Ferrándiz i Jacoba 

28 Participació de Domènec Martínez i Rosa Viñolas a l’activitat del 
Consell de les persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb 
alumnes de 3r d’ESO i batxillerat del PES Martí-Codolar Salesians Sant 
Jordi  

30 Seminari de formació per a la Junta Els arxius de l'ACEPF, com estan i 
com fer-ne un bon ús a càrrec de Marià Hispano 

 

  



Maig 

1 Assistència de Rosa Viñolas a l’homenatge als assassinats a Pozos de 
Caudé. Ofrena floral i lectura del manifest 

2 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual del grup internacional de 
recerca La lección del nunca más. La educación en memoria como 
garantia de no repetición coordinat per Rosa Ana Alija. Facultat de Dret 
de la Universitat de Barcelona 

4 Assistència de Montse Torras i Rosa Viñolas a la Taula de debat Via 
Laietana. Estratègies de memòria dins del cicle La Barcelona incòmoda 

4 Assessorament de Montse Torras a Maria Mayayo per al seu treball de 
recerca a la universitat 

5 Participació de Domènec Martínez i Rosa Viñolas a l’activitat del 
Consell de les persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut La Ribera-Montcada i Reixac 

5 Testimoni de Carles Vallejo a una classe de Javier Tébar a la Facultat 
d’Educació de la UB 

5 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració de l’exposició 
Cisquet i el seu temps al Memorial Democràtic 

6 Publicació d’un article de Isabel Alonso sobre la memòria democràtica 
al currículum de batxillerat a la revista Innovamos 

6 Testimoni de Carles Vallejo a una classe de l’Institut Montserrat 

6 Reunió de Carles Vallejo amb el Memorial Democràtic 

6 Presentació del llibre d’Enric Cama Una esperança permanent. 22 anys 
d‟editorials 1999-2021 a la seu de CCOO a Terrassa 

7 Assistència de Isabel Alonso a la segona reunió preparatòria de la 
Trobada Transfronterera, a Osca 

9 Assistència de Isabel Alonso a la jornada Memòria en vinyetes, 
memòria en museus, memòria i dret, memòria i cinema. Saló de Graus. 
Facultat de Dret. Rosa Ana Alija 

9 Acte de commemoració del 77è aniversari de la fi de la segona guerra 

mundial a Europa al Parlament de Catalunya 

10 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual preparatòria del 
Congreso Historia con Memoria en la Educación de Pamplona 

10 Assistència d’Eduard Amouroux, Domènec Martínez i Carles Vallejo al 
Consell de participació del Memorial Democràtic  

11 Assistència de Carles Vallejo a la reunió del Comitè tècnic de fosses de 
la Direcció General de Memòria 

11 Participació d’Eduard Amouroux, Domènec Martínez, Montse Torras i 
Carles Vallejo a la reunió online convocada per l’Ateneu Memòria 
Popular per tractar la Llei de Memòria de Catalunya 

12 Trobada al Parlament de Catalunya amb el Grup dels Comuns i una 
delegació de l’Ateneu Memòria Popular (Jordi Jordan, Angelina Puig, 
Silvia, Eduard Amouroux i Domènec Martínez), per tal d’exposar les 
nostres valoracions i al·legacions sobre la Llei de memòria democràtica 
de Catalunya 

12 Reunió de la Junta Directiva 

13 Participació de Domènec Martínez a l’activitat organitzada per Marta 
Bernabé amb alumnat de 2n de batxillerat del Col·legi Pureza de María 
de Sant Cugat 



13 Reunió preparatòria del 20è aniversari de l’Acte del Liceu amb el 
Memorial Democràtic 

16 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 

17 Assessorament de Carles Vallejo a un treball final de màster sobre el 
Memorial Democràtic 

17 Participació de Rosario Cunillera i Rosa Viñolas a l’activitat del Consell 
de les persones sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat 
de 4t d’ESO de l’Institut La Ribera-Montcada i Reixac 

19 Avaluació de les activitats a l’institut Quatre Cantons. Hi participa Isabel 
Alonso i altres membres de la Comissió pedagògica 

19-
22 

Presència de l’ACEPF a les diverses activitats celebrades a Malgrat de 
Mar relacionades amb el 85è aniversari de l’enfonsament del Ciutat de 
Barcelona 

20  Participació de Rosa Viñolas a l’activitat del Consell de les persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat de 4t d’ESO de 
l’Institut La Llauna de Badalona 

20 Reunió amb l’associació de veïns i veïnes de La Florida/L’Hospitalet per 
valorar la viabilitat del projecte conjunt i invitació al teatre (Isabel 
Alonso) 

20 Presentació del llibre d’Alejandro Macharowski Rafael Pérez Contel. La 
pasión por la enseñanza del arte, a la llibreria La central del Raval. 
Rafael Pérez Contel va ser detingut i empresonat durant el franquisme 

20 Assistència d’una delegació de l’Associació a la cloenda del 
Barnasants, cançó d„autor a Catalunya a Sant Cugat 

21 Participació d’una delegació de l’ACEPF a l’acte de la Retirada a 
l’antiga estació de Le Boulou, ofrena floral i acte commemoratiu a les 
instal·lacions dels Échards 

23 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la projecció del documental 
Els altres catalans al cinema organitzat per l’Ateneu Memòria Popular a 
la Filmoteca de Catalunya 

25 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

25 Assistència de Rosa Viñolas a la col·locació de la stolpersteine a 
Margarit, 17 en record a Francesc Boix 

26 Visita guiada a la Model de Carles Vallejo amb alumnat de l’IES Jaume 
Sobrequés de Girona 

26 Assistència de Rosa Viñolas a la col·locació de la stolpersteine a Sants,    
7 en record a Buatell 

26 Presentació del llibre La memoria del frío, de Miguel Martínez Del Arco 
al centre cívic Tomasa Cuevas, a càrrec de Montse Torras 

26 Representació de En Bangkok también hay ratas amb alumnat de l’IES 
Quatre Cantons i gent de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Florida a 
l’Ateneu Popular Nou Barris 

27 Testimonis a l’aula d’Antonia Jover, Domènec Martínez, Carles Vallejo i 
Rosa Viñolas a l’IES Sant Gervasi de Barcelona  

27 Participació de Rosa Viñolas a l’activitat del Consell de les persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat de 2n d’ESO de 
l’Escola Sant Gregori de Barcelona 

27 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual preparatòria del 
Congreso Historia con Memoria en la Educación de Pamplona 



27 Assistència de Rosa Viñolas a la col·locació de la stolpersteine a Daoiz 
y Velarde, 38 en record de J. Alcubierre 

27 Assistència de Rosario Cunillera, Montse Torras i Carles Vallejo a la 
representació de l’obra de teatre Arreu la sorra a l’Orfeó Catalònia de 
Cornellà de Llobregat 

27 a 
29 

Assistència d’una delegació de l’ACEPF als actes del Solidarity Park a 
Malgrat de Mar 

28 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la festa de Realitat  

31 Assistència d’una amplia delegació de l’ACEPF al lliurament de la 
Medalla d’honor de la ciutat de Terrassa a Enric Cama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Commemoració del 77è aniversari de la fi de la segona guerra 

mundial a Europa, al Parlament de Catalunya 



Juny 

1 Reunió online de Domènec Martínez amb la Comisión Coordinadora 
Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo 

1 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’estrena del documental 
Cisquet i el seu germà als Cinemes Girona de Barcelona 

2 Reunió de Pilar del Amo i Antonia Jover amb Marià Hispano pel fons 
fotogràfic de l’Associació 

2 Presentació als diferents grups del Parlament de les nostres 
al·legacions a la Llei de Memòria de Catalunya (Comuns, PSC, ERC, 
CUP i Junts); posteriorment es van fer públiques a la seu del Parlament 

2 Reunió de la Junta Directiva 

3 Reunió preparatòria del 20è aniversari de l’Acte del Liceu amb el 
Memorial Democràtic 

4 Participació d’una delegació de l’ACEPF a l’Homenatge als republicans 

espanyols caiguts en la lluita per l‟alliberament de França a Praiòls 

8 Assistència de Rosario Cunillera i Carles Vallejo a la projecció del 
documental I la lluita continua. Del camp a la construcció de Catalunya, 
al Museu d’Història de Catalunya 

9 Reunió del consell de redacció del butlletí Catalunya resistent 

9 Reunió de Isabel Alonso i Carles Vallejo amb Albert Martín de la 
Federació de Municipis de Catalunya 

10 Assistència de Pilar del Amo a la reunió ordinària de la Taula de 
Memòria del districte de l'Eixample 

10 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual preparatòria del 
Congreso Historia con Memoria en la Educación de Pamplona 

10-
12 

Assistència de Rosa Viñolas a les XV Jornadas de la Bolsa de Bielsa- 
Conferències, caminades i ofrena floral al monument  

11 Presentació del llibre d’Adrián Miguel Leal Alma republicana a càrrec de 
Carles Vallejo, a Ciutat Badia 

11 Reunió de treball de la junta de l’ACEPF amb Marià Hispano sobre 
l’organització dels arxius 

12 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració de la 
biblioteca Teresa Pàmies a Cornellà de Llobregat 

12 Entrevista a Antonia Jover per al treball de recerca de Noa Coronado 
sobre les dones en el franquisme 

13 Reunió de Carles Vallejo amb la Regidoria de memòria de l’Ajuntament 
de Barcelona per parlar de la Prefectura de Via Laietana 

13 Reunió online de preparació d’actes de La Desbandà (Domènec 
Martínez) 

13 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria Popular 

14 Reunió preparatòria del 20è aniversari de l’Acte del Liceu amb el 
Memorial Democràtic 

14 Dinar d’Enric Cama amb Marcello Bellotti per tractar del llibre que està 
escrivint sobre Enrico Berlinguer 

15 Conferència de Carles Vallejo a la inauguració del Congrés Violències 
Polítiques segle XX organitzat per la UAB, al Born de Barcelona 

16 Reunió de la Comissió de Pedagogia de la memòria 

16 Assistència de Montse Torras i Rosa Viñolas a la reunió de la comissió 



Monument Presó de Dones de les Corts  

16 Assistència de Carles Vallejo a la Junta de govern del Memorial 
Democràtic 

17 Participació de Domènec Martínez a la reunió de coordinació del 
Encuentro Estatal de Entidades Memorialistas  

17-
18 

Participació de Carles Vallejo al Congrés de l’Associazione Nazionale 
Perseguitati Politici Antifascisti Italiani (ANPIA), a Milà 

18 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la presentació del 
documental Perifèriques: Les preses de la Trinitat vella, a la Model 

18 Assistència de Rosario Cunillera i Antonia Jover a l’acte commemoratiu 
del 75è aniversari de l’Escola d’aprenents de la Maquinista 

18 Assistència de Rosa Viñolas a la inauguració de la senyalització del 
tram Sant Aniol de Finestres-Les Planes d’Hostoles de les rutes del 
maquis a Sant Esteve de Llémena 

21 Assistència a la concentració davant de Via Laietana 43  

22 Una societat amb memòria. 20 anys del Manifest per un Memorial 
Democràtic,  acte de commemoració al Conservatori del Liceu 

27 Assistència de Rosario Cunillera i Montse Torras a la presentació del 
llibre Obras completas de Carlos Jiménez Villarejo a la llibreria Alibri de 
Barcelona 

27 Trobada de Domènec Martínez i Sergi Salame amb la cooperativa La 
Natural per fer revisió de Xarxes Socials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Juliol 

1 Participació de Domènec Martínez a la reunió online de preparació 
d’actes de La Desbandà  

1 Participació de Domènec Martínez a la reunió de Coordinación Estatal 
de Entidades Memorialistas 

3 a 
10 

Viatge de memòria a França d’una delegació de l’ACEPF, organitzat per 
l’Amicale Anciens Guerilleros Spagnols en France FFI, homenatge al 
general Luís Fernández, visita a Voves i diferents llocs relacionats amb 
episodis de la II Guerra Mundial 

4 Reunió de Carles Vallejo amb La Desbandà 

5 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l‟Acte de reconeixement a les 
persones represaliades pel tardofranquisme al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona 

5 Entrevista de Dani Sorolla, periodista de Xarxanet, a Carles Vallejo 
publicada el 8 de juliol 

7 Reunió de la Junta Directiva, aprovació de la Declaració sobre la Llei de 
Memòria Democràtica 

7 Participació de l’ACEPF a l’acte internacional online en solidaritat amb 
Julen Assange 

9 Visita guiada de Carles Vallejo a la presó Model amb un grup de joves 
de la Joventut Comunista de Catalunya 

9 Reunió d’Enric Cama amb Carles Vallejo per treballar el comunicat de 
la Junta Directiva de l’ACEPF sobre la nova Llei de Memòria 
Democràtica 

12 Reunió de Isabel Alonso, Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb Italo 
Poma (AICVAS) i M. Lourdes Prades (directora del CRAI) al Pavelló de 
la República 

12 Assistència d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo a la presentació del 
llibre de Patrizia Zanasi Amedeo Nerozzi el primer alcalde antifeixista 
de Marzabotto a la seu de la Direcció General de Memòria 

14 Aprovació al Congrés de Diputats de la Llei de Memòria Democràtica 

15 Lectura en el programa de ràdio La luna sale a tiempo de l’article de 
Isabel Alonso publicat a la revista “Innovamos” 

17 Participació de Isabel Alonso a l’Escola d’estiu de Joves ecosocialistes 

19 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria Popular 

19 Assistència a la concentració davant de Via Laietana per reclamar que 
sigui un Espai de memòria 

19 Assistència d’Enric Cama, Domènec Martínez i Montse Torras a l’acte 
d’aniversari del PSUC al Museu d’Història de Barcelona 

20 Reunió d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb Fernando Martínez, 
Secretario de Estado de Memoria Democrática 

21-
24 

Viatge a Burgos d’una delegació de l’ACEPF per visitar el Penal 
d’aquesta ciutat i altres espais de memòria 

Agost 

30 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual amb el grup de la taula 
d’educació de la Trobada Transfronterera 

 

  



Setembre 

2 Reunió de Isabel Alonso amb professorat de l’IES Trinitat Nova pel 
projecte Les dones que van construir els barris de Barcelona 

3 Participació de Rosa Viñolas a l’assemblea d’Unitat Contra el racisme i 
el Feixisme (UCFR) 

6 Reunió de Isabel Alonso i Carles Vallejo amb la Regidora de cultura de 
l’Ajuntament de Portbou per preparar les Jornades transfrontereres 

7 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’ANPI 

8 Reunió de la Junta Directiva 

9 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual preparatòria del 
Congreso Historia con Memoria en la Educación de Pamplona 

11 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l‟Acte d‟homenatge a 
Salvador Allende a la plaça que porta el seu nom a Barcelona 

11 Col·laboració d’Enric Cama amb Juan Ortiz en l’elaboració, per  
encàrrec, d’un llibre sobre la història de la JCC 

12 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 
per fer revisió i planificació d’activitats en xarxa 

13 Visita guiada a la presó Model de Carles Vallejo amb un grup de 
sindicalistes suïssos  

13 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria Popular 

14 Assistència de Carles Vallejo a la reunió del Comitè tècnic de fosses de 
la Direcció General de Memòria 

14  Assistència de Rosa Viñolas a la reunió del grup impulsor i seguiment 
de l'espai de la Model 

15 Assistència de Montse Torras, Carles Vallejo i Rosa Viñolas a la 
col·locació de la stolpersteine a El Prat de Llobregat en memòria de 
Lluís Serra, alcalde d’aquesta ciutat afusellat al Camp de la Bota 

19 Presentació del projecte Les dones que van construir els barris de 
Barcelona a l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Trinitat Nova a càrrec de 
Isabel Alonso 

19 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual preparatòria del 
Congreso Historia con Memoria en la Educación de Pamplona 

20 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 

20 Entrevista a Antonia Jover per al treball de recerca de Maria 
Villavecchia sobre els nens del franquisme 

21 Assistència de Nàdia Cánovas i Montse Torras a la reunió sobre el 
Perímetre –Plataforma Futur Monument Presó de Dones de les Corts  

23 Assistència de Isabel Alonso a la VII Escola d‟Estiu Walter Benjamin a 
Portbou. Contactes per a la Trobada Transfronterera 

26 Participació de Rosa Viñolas a la reunió online d’Unitat Contra el 
racisme i el Feixisme (UCFR) 

27 Reunió de Carles Vallejo amb Vicenç Villatoro, que deixa la direcció del 
Memorial Democràtic 

28 Acompanyament de Carles Vallejo a un grup de sindicalistes alemanys 
de VERDI a una visita de memòria a Manresa i Castellnou de Bages 

30 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a les XXIII Jornadas del 
maquis a Santa Cruz de Moya 

  



Octubre 

1-2 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a les XXIII Jornadas del 
maquis a Santa Cruz de Moya 

3 Participació de Rosa Viñolas a Ràdio Mataró parlant de les Comissions 
de Solidaritat i l’ACEPF 

5 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’acte Resistenza e musica 
organitzat per l’ANPI Spagna al Casal de barri Pou de la figuera 

6 Reunió de la Junta Directiva 

7-8-9  XI Encuentro Transfronterizo de Asociaciones de Memoria Histórica, 

Democrática y Antifascista Fronteras con memòria a Portbou 

10 Xerrada de Carles Vallejo a un grup de sindicalistes de Noruega 

10  Assistència de Pilar del Amo a la presentació de les càpsules de 
Memòria de les lluites per l’habitatge 

10 Presentació del documental El silencio de los otros a càrrec de Carles 
Vallejo a un grup d’estudiants nord-americans 

13 Presentació del llibre de Celia Santos La niña de Rusia a l’Espai 
Assemblea de CCOO 

14 Impuls, junt amb la Gavilla Verde, del manifest En defensa de la verdad 
y el honor de los maquis enfront les tergiversacions de l’exposició 
dedicada a la història de la Guardia Civil a León 

14 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la presentació del llibre 
d’Enrique Javier Díez Gutiérrez Pedagogia antifascista, a càrrec de 
Isabel Alonso, al Memorial Democràtic 

15-
16 

Assistència d’una delegació de l’ACEPF a les IV Jornades del maquis 
Pedagogia i memòria, els maquis i la resistència antifranquista a Can 
Trona, la Vall d’en Bas. Intervenció de Isabel Alonso Les resistències 
guerrilleres al currículum 

16 Assistència d’Eduard Amouroux a l’acte d‟Homenatge als immolats per 
la llibertat de Catalunya al Fossar de la pedrera del cementiri de 
Montjuic  

17 Assistència de Rosa Viñolas a la reunió de la Taula de memòria 
democràtica de Sants-Montjuic 

17 a 
19 

Assistència de Isabel Alonso al curs virtual Los archivos, guardianes de 
la memòria de Henar Alonso i Víctor Moraleda 

18 Testimoni de Carles Vallejo a una classe de Javier Tébar a la Facultat 
de Història i Geografia de la UB 

18 Participació de Domènec Martínez a l’activitat del Consell de persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat de sisè de 
primària de l’escola Peter Pan de Sarrià-Sant Gervasi 

18 Participació de Carles Vallejo a la reunió del grup de treball sobre la 
Prefectura de policia de Via Laietana 43 

19 Participació a l’acte de memòria al Fossar de la pedrera del cementiri 
de Montjuic amb una delegació de l’Amicale des Anciens Guerilleros 
Spagnols en France FFI dels Pirineus Orientals 

20 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la representació d’Una nova 
primavera al teatre Golems a Barcelona 

20 Entrevista a Carles Vallejo de Laia Ferrer, Judit Esquerda i Vega 
Marruedo per a la videocàpsula del Diari de Barcelona publicada el 28 
d’octubre 



21 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la inauguració de l’exposició 
Azaña: intel·lectual i estadista. Als 80 anys de la seva defunció en l‟exili, 
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

21 Assistència de Pilar del Amo a la reunió ordinària de la Taula de 
Memòria del districte de l'Eixample 

21 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la presentació del llibre 
d’Helena G. Vancells Coratge sota el foc,  a l’Espai jove Boca Nord  

21 Assessorament de Marià Hispano a la ONG Agroarte de Colòmbia 

22 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’acte d‟Homenatge a les 
Brigades Internacionals a la Rambla del Carmel, sortida del Túnel de la 
Rovira 

23 Homenatge a Guido Picelli i Antonio Cieri al Fossar de la pedrera del 
cementiri de Montjuic junt amb una delegació de l’Ajuntament de Parma 
i l’AICVAS d’aquesta província. Assistència d’una delegació de l’ACEPF 
i d’ABIC 

24 El context històric del moviment veïnal a Barcelona per alumnat de 4t 
d’ESO de l’IES Trinitat Nova a càrrec de Isabel Alonso 

25 Entrevista a Antònia Jover per al treball de recerca de 2n de Batxillerat 
d’Àlex Mata alumne de l’escola Montagut de Vilafranca 

25 Participació de Carles Vallejo a la reunió del grup de treball sobre la 
Prefectura de policia de Via Laietana 43 

25 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 

25 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria Popular 

26 Entrevista de Carles Vallejo a 8TV  

26 Presentació del llibre d’Adrián Miguel Leal Alma republicana a càrrec de 
Carles Vallejo, al Arxiu històric del Poblenou 

26 Assistència de Rosa Viñolas a l’Homenatge a Joan Peiró a les Cotxeres 
de Sants  

27 Participació de Isabel Alonso a l’acte de presentació del nº 7 de la 
revista Temps i espais de memòria del Memorial Democràtic a l’Ateneu 
Barcelonès 

28 Participació de Carles Vallejo al Dia de la memòria de l’Hospitalet 

29 Assistència de Montse Torras a la visita al refugi de la plaça del 
Diamant organitzada per l’ANPI Spagna 

30 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l‟Acte d‟homenatge a les 
víctimes del franquisme organitzat pel PSC al Parapet del Camp de la 
Bota 

27 al 
30  

Participació de Domènec Martínez al I Congreso Internacional sobre La 
Desbandá. Un siglo de luchas populares antifascistas. Encuentro 
europeo contra el fascismo y la extrema derecha a Mollina, Málaga 

31 Assistència de Carles Vallejo i Rosa Viñolas al Día de recuerdo de las 
víctimas del golpe militar, guerra y dictadura, organitzat pel Gobierno de 
España a Madrid 

 

  



Novembre 

2 Entrevista de Carles Vallejo amb estudiants de Treball social de la UB 

2 Entrevista a Maribel Ferrándiz, Roser Escrich i Marina Comellas per al 
treball recerca de l’IES Baldiri Guilera del Prat, amb l’assessorament de 
Montse Torras 

2 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual preparatòria del 
Congreso Història con Memòria en la Educación de Pamplona 

2 Assistència d’Enric Cama a la inauguració d’un mural a la façana del 
Centre Cívic Montserrat Roig de Terrassa que reconeix la trajectòria de 
10 dones que han deixat marcada la seva empremta feminista a la 
ciutat. Entre elles diverses han estat preses polítiques del franquisme 

3 Reunió de la Junta Directiva 

4 Extrema dreta avui a Europa organitzat per l’Associació a l’Espai 
Assemblea de CCOO 

4 Lliurament del premi Ateneu La baula de Lleida concedit a l’ACEPF en 
la categoria honorífica “per la seva incansable tasca d’oposició al 
franquisme i suport als presos polítics” 

5 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’homenatge al monument als 
deportats i a l’Assemblea Anual Ordinària de l’Amical de Mauthausen, a 
Lleida 

7 Assistència de Montse Torras i Carles Vallejo a la presentació del llibre 
d’Eduard Márquez 1969 al teatre Romea 

8 Reunió de Carles Vallejo amb Gemma Ubasart, Consellera de Justícia, 
Drets i Memòria 

9 Trobada d’Eduard Amoroux, Domènec Martínez, Montse Torras i Carles 
Vallejo amb una delegació de La comuna de Madrid. Visita al Fossar de 
la pedrera, presó Model, Parapet i memorial Democràtic. A la tarda 
trobada amb la Junta de l’Associació  

10 Reunió de Carles Vallejo, formant part d’una delegació de l’Ateneu 
Memòria Popular, amb Salvador Illa i Jordi Pedret al Parlament de 
Catalunya 

10, 
11, 
12 

Congreso Escuelas con Memoria en la Educación. Pamplona (Instituto 
Navarro de la Memoria). Coordinació i moderació de la taula 3: 
“Archivos, fuentes orales y didáctica” a càrrec de Isabel Alonso 

11 Entrevista de Carles Vallejo amb Mónica Jato, professora de la 
universitat de Birmingham  

15 Entrevista a Antonia Jover per al treball de recerca de Maria 
Villavecchia sobre els nens del franquisme 

15 Participació de Carles Vallejo a les Jornades Internacionals sobre 
espais de memòria, a la taula de debat Intercanvi de testimonis de 
tortures, de Barcelona al món, organitzades per Irídia a la Model 

15 Assistència a la concentració davant de Via Laietana per reclamar que 
sigui un Espai de memòria 

16 Participació de Carles Vallejo a la roda de premsa de presentació de la 
campanya Via Laietana 43: Fem justícia, fem memòria, del manifest i de 
la primera querella per tortures contra els policies franquistes, a l’Espai 
Assemblea de CCOO 

16 Xerrada d’Antonia Jover al CFA Montserrat Roig sobre les lluites de les 
dones als barris 



16, 
17, 
18 

XI Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo. 
Universidad de León. Coordinació i moderació a càrrec de Isabel 
Alonso i Enrique Díez de la taula 8: El franquismo en las aulas: desde la 
década de los cuarenta a la actualidad 

17 Assistència de Montse Torras i Carles Vallejo a l’homenatge a Joan 
Colominas Vetllada de poesia per la llibertat, a Juneda 

18 Participació de Domènec Martínez a la sessió del Consell de persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat de 6è de 
primària de l’Institut Escola Antaviana del barri de Roquetes 

18 Reunió de Carles Vallejo, formant part d’una delegació de l’Ateneu 
Memòria Popular, amb Jordi Rabassa, regidor de Memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona 

18 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la visita teatralitzada a la 
Model Temps fugit 

20 Participació a l’acte Via Laietana 43: Fem justícia, fem memòria davant 
la Prefectura de policia  

21 L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Trinitat Nova entrevista a dones que 
van construir Nou Barris, amb la col·laboració de Isabel Alonso 

21 Assistència de Carles Vallejo a la reunió de la junta directiva de l’Ateneu 
Memòria popular 

22 Reunió de la Comissió de comunicació amb la cooperativa La Natural 
(Enric Cama, Domènec Martínez, Sergi Salame, Montse Torras i Carles 
Vallejo) 

23 Reunió de Carles Vallejo, formant part d’una delegació de l’Ateneu 
Memòria Popular, amb Jordi Rabassa, regidor de Memòria de 
l’Ajuntament de Barcelona 

23 Entrevista de Carles Vallejo amb Josep Rexach Fumanya publicada el 
dia 26 al portal Vilaweb  

24 Entrevista de Carles Vallejo al programa Planta baixa de TV3 

24 Participació de Domènec Martínez a la sessió del Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa sobre les implicacions de la nova Llei de Memòria 
Democràtica respecte a la revocació d’honors i distintius a personatges 
franquistes 

24 Participació d’Enric Cama, Domènec Martínez i Montse Torras a la 
presentació del llibre de Txema Castiella El Guti, l‟optimisme de la 
voluntat, a Terrassa, amb intervenció de Mònica Gutiérrez 

25 Participació de Domènec Martínez a la sessió del Consell de persones 
sàvies del Museu d’Història de Catalunya amb alumnat de sisè de 
primària de l’Escola Ribatallada de Sabadell 

26 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a l’Assemblea General 
ordinària de l’Amical de les Brigades Internacionals 

27 Assistència de Pilar del Amo a la presentació del faristol en memòria de 
l’edifici de la Unió Cooperatista Barcelonesa, Comte d’Urgell, 176 

29 Assistència de Rosario Cunillera, Antonia Jover i Montse Torras a la 
presentació del llibre d’Elvira Altés Victòria, la irreductible. Victòria 
Pujolar Amat, al Col·legi de periodistes de Barcelona 

20  Participació de Domènec Martínez a la reunió amb la Fundació Cipriano 
García per examinar l’aplicació de la Llei de Memòria Democràtica 

30 Reunió de la Comissió de Pedagogia de la memòria 
 



Desembre 

1 Participació d’Eduard Amouroux, Domènec Martínez i Carles Vallejo a 
l’assemblea de la xarxa Mai més a Rubí. Intervenció del Director 
General de Memoria Democrática, Diego Blázquez 

1 Reunió de la Junta Directiva 

2 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la projecció de Matrioskas, 
las niñas de la guerra a la Filmoteca de Catalunya 

2 Reunió d’Enric Cama amb Nerea Fontanillas, estudiant de comunicació 
a la Universitat Blanquerna per ajudar-la en el seu treball acadèmic 
sobre el franquisme i la Transició 

2 Participació de Carlota Falgueras, com a testimoni d’ex presa política 
de la Trinitat, en el projecte de Joan Sanromà amb alumnat de 4t d’ESO 
de l’Institut Pedralbes 

6 Assistència de Rosario Cunillera i Carles Vallejo a la inauguració de 
l’exposició On són? 85 anys d‟exhumacions de fosses comunes de la 
Guerra Civil a Catalunya, al Palau Robert de Barcelona 

9 Assistència de Rosario Cunillera i Carles Vallejo a la conferència de 
Sandra Blasco Resistencias al franquismo: los maquis en Colungo. 
Ofrena floral i homenatge als guerrillers enterrats al cementiri de 
Colungo 

10 Trobada del nucli preparatori La Desbandà i Encuentro antifascista 
(Domènec Martínez, Carles Vallejo i José Manuel Luque, Pita) 

12 Assistència d’una delegació de l’ACEPF a la jornada Dones i memòria. 
Vides i treballs a la Barcelona del segle XX organitzades per l’Ateneu 
Memòria Popular a la Model 

12 Context històric de la lluita veïnal a Barcelona i de la repressió 
franquista sobre les dones per a alumnat del CFA Montserrat Roig a 
càrrec de Carlota Falgueras, Antonia Jover i Ivan Campillo. Assistència 
a la representació En Bangkok tambien hay ratas al Casino L’Aliança 

13 Assistència de Carles Vallejo a la reunió del Comitè tècnic de fosses de 
la Direcció General de Memòria 

13 Participació de Isabel Alonso a la reunió convocada per la Fundació Pi i 
Sunyer sobre l’interès que pot tenir la continuació de les jornades de 
formació del professorat d’Història que organitzaven tradicionalment 

14 Reunió d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo amb En Comú Podem 

15 Reunió virtual de Isabel Alonso amb el Director General de Memoria 
Democrática, Diego Blázquez, i Henar Alonso, per valorar l’organització 
d’unes jornades sobre memòria, arxius i educació a Àvila coincidint amb 
la setmana internacional dels arxius 

16 Reunió online d’Eduard Amoroux i Carles Vallejo amb el Memorial 
Democràtic per parlar de la justificació de les subvencions 

16 Intervenció de Isabel Alonso, juntament amb Enrique Díez, al Seminari 
Internacional de conclusions finals del grup de recerca La lección del 
nunca más. La educación en memòria como garantia de no repetición. 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 

16 Vermut comiat del Consell de les persones sàvies del Museu d’Història 
de Catalunya 

17 Comiat de l’any de l’ACEPF  

18 Lliurament del Premi Albert Camus Memòria Viva a la Academia del 



Cine a Madrid en el marc del Festival de Cine y Memoria.  

20 Reunió virtual de Isabel Alonso amb la Fundación Jesús Pereda (CCOO 
Castella i Lleó) per coordinar la Jornada de memòria de Ávila a finals de 
maig 

20 Assistència d’Eduard Amouroux i Carles Vallejo al Consell de 
participació del Memorial Democràtic 

20 Assistència a la concentració davant de Via Laietana per reclamar que 
sigui un Espai de memòria 

21 Participació de Isabel Alonso a la reunió virtual amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona pel projecte pedagògic de dones i memòria de 
l’Ateneu Memòria Popular 

22 Assistència de Carles Vallejo a la Junta de govern del Memorial 
Democràtic 

23 Assistència al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona on es va aprovar la 
moció del Manifest Internacional Via Laietana 43, Espai de memòria 

27 Reunió de l’ACEPF amb La desbandà i l’Amical d’Antics Guerrillers de 
Catalunya per preparar la Marxa de la retirada. 

28 Reunió de l’ACEPF amb l’Associació Pro memòria als Immolats per la 
Llibertat a Catalunya per parlar del fossar de la Pedrera 

30 Reunió de Carles Vallejo formant part d’una delegació de l’Ateneu 
Memòria Popular, amb Alfons Aragoneses, director general de Memòria 
Democràtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermut de comiat de l’any 



 

 


