
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ D’ENTITATS DE MEMÒRIA HISTÒRICA 

DIJOUS 7 D’OCTUBRE DE 2021 (VIRTUAL) 

PRESIDEIX: 

Marta Morell, Tinenta d’Alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació. 

ASSISTENTS 

Antonio Rodríguez (Federalistes d’Esquerres) 

Olga Jiménez (Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació) 

Paqui García (Bruixes del Nord) 

Marta Barrera (Programa d’Acollida i Memòria Històrica) 

Santi Plaza (Drets Civils i Memòria Històrica) 

Genís Ribé (Museu d’Història de Sabadell) 

Glòria Dalmau (Fundació Bosch i Cardellach) 

Manuel Montenegro (Amical de Mauthausen) 

Laura Pujol (Memorial Lluis Companys) 

Amador Ruiz (Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell) 

José Hernández (AV Torre-Romeu) 

Juan Ignacio Valdivieso (CCOO) 

Teresa Mira (Òmnium) 

Rosa Ribell (Sabadell per la República) 

 

Convidat: Martí Marín, director del CEDID. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.   Explicació del Pla de Memòria Històrica i calendari de treball 

2.   Properes activitats i informacions diverses. 



 

La 2a Tinenta d’Alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta 

Morell, dóna la benvinguda als assistents. Informa de que tots han rebut l’acta de la 

darrera reunió al correu i pregunta si algú té alguna objecció o observació que 

comentar. 

- S’aprova l’acta. 

1.   Explicació del Pla de Memòria Històrica i calendari de treball  

La Tinenta d’Alcaldessa presenta al Sr. Martí Marín, director del Centre d’Estudis 

sobre Democràcies i Dictadures de la Universitat Autònoma de Barcelona a qui, com 

sabeu, fam fer l’encàrrec de dissenyar el nostre Pla de Memòria Històrica. De fet ja el 

vam tenir a aquest mateix espai fa uns mesos per presentar-nos la Diagnosi sobre el 

Programa de Memòria Històrica. Tots dos estudis han quedat recollits en el document 

que us hem fet arribar i avui el Martí Marín ens explicarà una mica la part relativa al 

Pla de Memòria Històrica. 

Aquest Pla voldríem que s’aprovés al Ple Municipal el proper mes de febrer. Abans 

però, l’hem volgut portar a aquesta taula perquè feu les vostres aportacions, 

comentaris o consideracions al respecte. Si voleu en acabar l’exposició del Martí Marín 

poder fer un petit debat, però igualment les nostres línies estaran obertes perquè ens 

feu arribar les propostes fins el dia 26 d’octubre. 

Comentar-vos que també hem posat el document en consideració d’un grup de 

persones expertes i significades en temes de memòria històrica amb qui ens reunirem 

la setmana vinent, i també amb un grup de professors i professores que es miraran 

especialment la part relativa a l’àmbit educatiu. Finalment, es presentarà la proposta 

als diferents Grups Municipals abans de passar pel Ple. 

El Martí Marín explica el procés d’elaboració del Pla, des de la fase de diagnosi al 

disseny dels objectius i de les accions. El document s’ha posat a disposició dels 

membres de la Taula uns dies abans. També explica el projecte “«Sabadell: 

ciudadanía y libertades públicas, un modelo para la memoria democrática en contextos 

urbanos» (projecte 167-MD-2020 del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática)” que tindrà com a un dels resultats una base de dades 

de la repressió franquista a Sabadell durant diverses etapes.  

S’obre el torn de paraules als participants perquè facin els seus comentaris i 

observacions sobre el Pla. Algunes de les propostes, en resum, són: 



 

JUAN IGNACIO VALDIVIESO (CCOO) 

 Ampliar una part del que hi ha al Pla. Explicar amb més profunditat l’acció 

referent al Top.  

 Planificar una acció de reconeixement als lluitadors antifranquistes de totes les 

èpoques però també de la darrera època mentre encara siguin vius. 

 Posa èmfasi en la recollida de testimonis orals, Sabadell va ser una ciutat molt 

destacada de la lluita obrera i social del tardofranquisme. 

ANTONIO RODRÍGUEZ GALIÁN (FEDERALISTES D’ESQUERRA) 

 ACTES COMMEMORATIUS: S’alegra de la inclusió del 150è aniversari de la I 

República. Incloure el 50è aniversari de la Vaga General a Sabadell del 1976 

(febrer) 

 Demana un esforç en la recollida dels testimonis orals. 

 Més èmfasi en el reconeixement institucional dels lluitadors i víctimes de la 

repressió. 

GLÒRIA DALMAU (FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH) 

 Importància del treball en el món educatiu 

 Importància de la tasca divulgativa sobre projectes que hi ha en marxa: els 

llibres de l’Esteve Deu, l’exposició i testimonis del TOP... 

ROSA RIBELL (SABADELL PER LA REPÚBLICA) 

 Estudi sobre la gent reprimida que no va arribar al TOP i també van ser 

empresonats i torturats. Gent no reconeguda. 

 Interessant la inclusió del cop d’estat a Xile, es podria planificar cada any un 

acte “internacional”. 

 Importància d’incidir sobre el nomenclàtor. 

 

Es recullen totes les aportacions i comentaris i es convida als assistents a passar-les 

per escrit, per tal de poder valorar les propostes per a la seva inclusió al Pla de 

Memòria Històrica. 

2.   Properes activitats i informacions diverses. 

La Tinenta d’Alcaldessa passa la paraula al Santi Plaza perquè expliqui les properes 
accions i activitats en el marc del Programa de Memòria Històrica 

- EXPOSICIÓ CARTES I DIETARIS DE LA GUERRA CIVIL (de l’1 de setembre 

al 30 de gener) 



- PROJECTE PEDRES DE MEMÒRIA. Prevista la instal·lació de la Pedra de 

Memòria de Cipriano Martos a finals de gener. 

- ACTES DIA DE L’HOLOCAUST: 

o Ofrena floral: 27 de gener a la tarda 

o Teatre: “Domicili inconegut” 29 de gener, Teatre Principal al vespre 

o Cinema: “L’informe Auschwitz” 30 de gener, Auditori Pere Quart (C. 

Lacy), 18:30 

- EXPOSICIÓ SOBRE EL TOP A SABADELL. Fundació Bosch i Cardellach – 

Fundació Cipriano García, produint exposició sobre el Tribunal d’Ordre Públic i 

altres materials i accions al voltant de l’exposició. 

- PROJECTE AUDIÈNCIES MEMORIAL. A instàncies de la Diputació de 

Barcelona, es farà aquest projecte consistent en l’exposició pública de 

testimonis de la repressió durant la Guerra Civil i el Franquisme, en un acte que 

es farà al febrer de 2022. 

- ESTUDI SOBRE LES DONES AL MOVIMENT VEÏNAL. Estudi ja finalitzat a 

càrrec d’Angelina Puig i que es presentarà al març de 2022. 

- DOS NOUS ESPAIS DE MEMÒRIA. A l’abril de 2022 es senyalitzaran i 

s’afegiran dos nous Espais de Memòria a la Xarxa del Memorial Democràtic: la 

placa del c. Francesc Macià, dit així durant la II República, al C. Gràcia, i les 

escoles de Can Rull. 

 

A continuació les entitats expliquen les properes activitats que tenen previstes, 

especialment la Ofrena Floral en homenatge a Lluis Companys per part del Memorial 

Lluis Companys i diverses activitats i materials que estan preparant a l’Amical de 

Mauthausen. 

La sessió finalitza a les 19:36h. 


