REUNIÓ COMISSIÓ D’ENTITATS DE MEMÒRIA HISTÒRICA
DIJOUS 20 DE GENER DE 2022 (VIRTUAL) meet.google.com/xvo-ggdg-fcq

PRESSIDEIX:
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)
Joan Carles Torres (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)
Joan Comasòlivas (Museu d’Història i Arxiu Històric de Sabadell)
Manuel Montenegro (Amical de Mauthausen)
José Hernández (AV Torre-Romeu)
Juan Ignacio Valdivieso (CCOO)
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta.
2. Retorn del Pla de Memòria Històrica: esmenes incloses i esmenes dels
Grups Municipals.
La Marta Morell explica que desprès de la reunió que vam tenir per tal d’explicar el
Pla de Memòria Històrica, vam fer dues reunions més amb la Taula de professorat
de Memòria Històrica i un grup d’experts a títol individual. Els dies posteriors vam
recollir totes les aportacions rebudes per tal d’incorporar moltes d’elles a la
proposta del Pla de Memòria Històrica.
Aquest Pla va ser enviat als Grups Municipals, també per recollir les seves
aportacions i possibles esmenes i també ens vam reunir amb ells. Ens van

sol·licitar uns dies més dels que havíem previst per poder mirar-se el document i
formular les esmenes, i això ha fet que la nostra previsió sigui aprovar el Pla en el
Ple d’aquest proper març, en comptes del febrer com us havíem dit.
A hores els Grups Municipals han presentat les seves propostes, i les estem
debatent amb ells per poder enviar el document definitiu a l’aprovació del Ple.
En concret, d’aquesta taula es van recollir onze aportacions concretes que s’han
incorporat al Pla. Les més recurrents, i també demanades a altres de les taules
esmentades, van ser donar més importància al recull dels testimonis orals de totes les
èpoques i en els actes i accions de reconeixement d’aquestes persones protagonistes
de la lluita antifranquista, així com el treball continuat amb els centres educatius per
garantir la transmissió de la memòria.
De resultes d’aquestes i altres aportacions (47 propostes per part del grup d’experts i
12 per part del professorat), s’ha decidit que el Pla canviï el seu nom cap a “Pla de
Memòria Democràtica”, per sintonitzar millor amb la denominació que aquesta tasca té
a les diferents lleis i departaments de la Generalitat i de l’Estat. Es proposa, també,
que una persona de la Comissió Tècnica de Memòria Històrica pugui incorporar-se a la
Taula de Nomenclàtor, i que serveixi també per vehicular les propostes que estan
sobre la taula i altres que vagin sortint en aquesta matèria que també és una de les
més sol·licitades. Subratllem la importància dels Espais de Memòria, amb la intenció
de cada any senyalitzar almenys un nou espai de memòria, i paral·lelament treballar
en dissenyar rutes urbanes per aquests espais de memòria i l’edició de material digital
i imprès per a la seva dinamització.
S’estableixen dies commemoratius tan per celebrar de forma anual i periòdica com
altres esdeveniments singulars del període 2022-2026, amb la consolidació d’actes
que es venien celebrant – com el dia de les víctimes del nazisme el 27 de gener – com
altres amb menys recorregut com el dia de la II República Espanyola (14 d’abril) o el
bombardeig de Gernika cada 27 d’abril.

3. Properes activitats i informacions diverses
El Santi Plaza explica les properes accions i activitats en el marc del Programa de
Memòria Històrica.
-

LA FAMÍLIA ROSAS-PERA. MEMÒRIA DE L’EXILI DE 1939 (25 de Gener)
al Museu d’Història

-

ACTES DEL DIA DE L’HOLOCAUST (27,28,29,30 de gener). Ofrena floral,
teatre, itinerari guiat per les stolpersteine i cinema.

-

AUDIÈNCIES MEMORIAL (17 de febrer).

-

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ LA REPRESSIÓ DEL TOP A SABADELL (4
de març).

-

PRESENTACIÓ DONES AL MOVIMENT VEÏNAL DE SABADELL (16 de
març). Nota: finalment va ser el 23 de març.

-

COL·LOCACIÓ PEDRA DE MEMÒRIA MARIA GARCIA SANCHIS (27 DE
MARÇ)

-

EXPOSICIÓ: Joaquima Torras Oriol, una mestra a cavall de dos segles
(1876-1924), al Museu d’Història de Sabadell.

-

13 ABRIL: SENYALITZACIÓ DOS NOUS ESPAIS DE MEMÒRIA: Escoles
de Can Rull i Placa del Carrer Francesc Macià.

-

NOVETATS PEDRA DE MEMÒRIA CIPRIANO MARTOS. El taller de
Gunter Demnig declina fabricar una pedra de la memòria pel Cipriano
Martos donat que va morir el 1973 i ells fan aquestes pedres als morts fins
l’any 1945.

-

VIATGES DELS INSTITUTS.

4. Properes activitats per part de les entitats i torn obert de paraules.
La Tinenta d’Alcaldessa dona la paraula a les entitats perquè expliquin les seves
properes activitats.
L’Antonio Rodríguez agraeix els esforços i explica dos projectes que han traslladat
al Programa de Memòria Històrica en la línia del treball de recuperació de la
memòria oral. Un, de gravacions a gent del PSUC que té fetes i que hi ha per
davant una feina d’edició i classificació. I altra, la voluntat d’enregistrar
protagonistes de la memòria socialista.
El Juan Ignacio Valdivieso destaca la importància de preserva aquests testimonis,
de recollir-ne de nous però també de recolpilar i organitzar algunes accions ja fetes
en aquest sentit, com les realitzades pel Xavier Domènech. Recorda que hi ha
pendent un acte de reconeixement a totes les persones que van patir repressió, cal

calendaritzar-lo. Pesones reprimides de moltes formes i en diverses èpoques, no
només les del TOP. Recorda que unes 15 persones van estar diversos dies presos
a la Model. En aquest sentit cal un treball d’investigació més profund. Assenyala la
importància en tota aquesta repressió del local de la Brigada Político-Social de la
Rambla, necessitat d’assenyalar aquest espai.
En Joan Comasòlivas adverteix que el recull dels testimonis orals és difícil de
gestionar. Si es vol fer bé requereix de recursos i implicacions. L’Arxiu hauria de
ser el dipositari central i, a partir d’aquí, exportar a altres llocs segons tipologia,
cronologia, temàtica, etc.
En Genís Ribé apunta la possibilitat de crear un banc de memòria oral de Sabadell,
accessible des del web, amb els que tenim i els que vindran. Andreu Castells
també va deixar algunes cintes de casset. Es pot aprofitar i tenir en compte el llibre
d’estil del Banc del Memorial Democràtic. D’acord amb la senyalització de la
Comissaria de la Rambla, la nostra “petita Via Laietana” com a Espai de Memòria.
La Paqui Garcia explica que, si finalment no es pot col·locar al pedra de la
memòria al Cipriano Martos, igualment algun tipus d’acció similar s’ha de fer.
També treballen per portar la obra de teatre “Molotov” a Sabadell (basada en la
biografia del Cirpiano) i l’arranjament de la plaça que porta el seu nom, amb la
instal·lació d’un monòlit en la seva memòria.
En Manuel Montenegro creu que hauria d’haver un carrer o plaça dedicades al Dr.
Josep Maria Plans. El Joan Comasòlivas apunta que actualment s’està creant el
reglament del nomenclàtor. Es recorda que el Josep Maria Plans dona nom al
Centre Cívic de Can Deu. El Manuel Montenegro també recomana veure el dia 25,
al Canal Arte, el documental “Dos resistents de Mauthausen”.

La sessió finalitza a les 19:36

