
REUNIÓ COMISSIÓ D’ENTITATS DE MEMÒRIA HISTÒRICA 

DIJOUS 31 DE MAIG DE 2022 (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) 

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) 

Glòria Dalmau (Fundació Bosch i Cardellach) 

Rosa Ribell (Sabadell per la República). 

 

1. Aprovació de l’acta anterior.  

S’aprova l’acta. 

2. Informacions i properes activitats. 

Commemoracions 2023 

150è aniversari I República 

 



La Sra. Marta Morell explica que El Pla de Memòria Democràtica que es va aprovar fa 

uns mesos va determinar la commemoració de certes efemèrides, algunes de les 

quals es celebren de forma periòdica anual però també en determinava d’altres de 

puntuals, per coincidir amb algun aniversari important al calendari. Segons aquest pla, 

pel 2023 tindríem la commemoració dels 150 anys de la I República i el 80è aniversari 

del cop d’estat a Xile que va tenir com a conseqüència la caiguda del govern 

democràtic i l’arribada al poder d’una dictadura militar filofeixista. Es pregunta si hi ha 

idees o propostes a l’hora de desenvolupar alguna acció o un programa  per 

cadascuna d’aquestes efemèrides. En primer lloc passaria la paraula a Antonio 

Rodríguez Galián, ja que a través de l’entitat que representa va sorgir la proposta de 

commemoració d’aquesta data. 

 

Antonio Rodríguez comenta que estan treballant una primera proposta que contindria 

tres possibles accions: una exposició sobre la premsa republicana federal, 

conferències sobre la República i Federalisme i Visita Guiada per espais emblemàtics 

del republicanisme federal i el moviment obrer. 

 

50è aniversari del cop d’estat a Xile. 

 

D’altra banda, es comenta la intenció de commemorar el cop d’estat a Xile l’any 1973 

(11 de setembre) i es pregunta si hi ha alguna idea o proposta en aquest sentit. 

 

La Sra. Rosa Ribell de Sabadell per la República comenta que els darrers anys, 

juntament amb altres entitats, han promogut un acte d’homenatge a la Plaça Salvador 

Allende. Comenten que seria bo instal·lar alguna placa a aquesta plaça recordant l’ 

efemèride. També que caldria arranjar la plaça, ja que no es troba en  bon estat, i que 

seria bo que la commemoració es fes cada any. Sobre això últim la Sra. Marta Morell 

recorda que en el Pla es va establir com una commemoració puntual pel 50è 

aniversari, així que en principi no estaria contemplat fer-ho anualment, almenys des 

d’un punt de vista institucional. 

 

Joan Carles Torres de Bruixes del Nord comenta que li sembla una bona idea la 

instal·lació d’una placa a la plaça.  

 

Antonio Rodríguez també secunda la moció i li consta que hi ha entitats que poden 

estar interessades en participar d’aquesta commemoració. 

 



Paqui Garcia de Bruixes del Nord recorda que també hi ha sobre la taula la demanda 

d’arranjar la Plaça Cipriano Martos i la instal·lació d’un monòlit en la seva memòria. 

 

Commemoracions periòdiques 

 

En Santi Plaza, tècnic de Memòria Històrica, comenta que el Pla fixa una sèrie de 

dates per commemorar periòdicament que algunes d’elles estan ben a prop entre si al 

calendari i sovint també són properes conceptualment, com són: 

 

- 27 de gener: Dia internacional de Commemoració de les víctimes de 

l’Holocaust 

- 5 de febrer: Dia Nacional de l’Exili i la Deportació. 

- 14 d’abril: Dia de la Segona República Espanyola. 

- 26 d’abril: Bombardeig de Gernika. 

- 5 de maig: Dia d’homenatge als espanyols deportats i morts als camps 

de concentració i a les víctimes espanyoles del nazisme. 

 

Es que s’està plantejant tècnicament és englobar aquestes dates en dos programes 

que incloguin diverses activitats, més que no pas fer actes separats per cada data. Per 

exemple, les efemèrides de l’abril i el maig enllacen be per fer un programa d’actes 

sobre la II República, la Guerra Civil i la derrota, exili i deportació. 

 

3. Espais de Memòria 

Es presenten les novetats i properes activitats relatives als espais de memòria, 

començant per l’acte que s’esdevidrà l’endemà d’aquesta reunió, de presentació de 

dos nous espais de memòria: les escoles del Bosc de Can Rull i la Placa del Carrer 

Francesc Macià (actual C. Gràcia). L’acte de presentació tindrà lloc a l’Escola d’Adults 

de Can Rull el dia 1 de juny a les 12:30h. 

D’altra banda, s’anuncia que els espais de memòria escollits per a ésser senyalitzats 

l’any 2023 són el Círcol Republicà Federal (actual seu de la OSV, carrer de Narcís 

Giralt, 40) i la Comissaria de Policia de la Rambla, a l’edifici situat a Rambla, 22. 

També es renovarà la senyalització de les Coves de Sant Oleguer. El que marca el Pla 

és senyalitzar mínim dos espais de memòria a l’any. 



El Sr. Valdivieso creu que caldria establir com a espai de memòria la zona entre el 

Passeig de Sant Bernat i l’Avinguda Matadepera, davant de l’església de Ca n’Oriac, 

recordant les detencions i opressió que es va produir el Primer de Maig de 1967, una 

de les més importants de la dècada. Van ser detingudes 19 persones, entre les quals 

hi havia tres sacerdots: Eduard Fornés Gili, Andrés Maria Vila i José Maria Garrido. 

Cinc dels detinguts van patir doble processament, primer via Consell de Guerra i 

després pel TOP: Sánchez Marín, Gerónimo Vázquez Rey, Andrés Martínez Ojeda, 

José Pérez Sánchez i Juan Zapata Pérez. Les acusacions van ser d’Associació 

Il·lícita, reunió no pacífica i rebel·lió. Caldria indicar les presons on van estar i també 

destacar que l’església de Ca n’Oriac va ser un espai referent per a la lluita obrera i 

democràtica, per on va passar la decisió, organització i coordinació de la Vaga General 

de 1976, la Vaga del Metall i de la construcció del 75 i 76. També va ser referent de la 

lluita i solidaritat amb els presos polítics, acomiadats i represaliats. El comitè de 

solidaritat tenia la seva seu a l’església de Ca n’Oriac, amb  mossèn Josep Esquirol al 

davant, Resu Fernández, Pilachu, Carmen Vázquez Brostenga i el mateix Juan Ignacio 

Valdivieso com  a representant de PSUC i CCOO. 

La Sra. Marta Morell recorda que aquest espai no és a la llista del Pla, que caldria 

haver-ho indicat en el moment que es discutia, que per tant hi ha altres espais que 

estarien previst de senyalitzar-se abans que aquest. Igualment, es recull la petició a 

l’acta. 

El Sr. Antonio Rodríguez creu que aquesta proposta és adient i caldria valorar la 

incorporació d’aquest espai al llistat. 

4. Treball amb els instituts 

S’actualitza la informació sobre la tasca que s’està portant a terme en col·laboració 

amb els centres de secundària. Destaca el suport que s’està oferint per facilitar els 

viatges a diferents espais de memòria. En aquest marc, l’Institut Jonqueres va anar a 

la Trobada de Joves de la Xarxa de prevenció del feixisme Mai Més, a Vilanova i la 

Geltrú.  El dia 31 de maig l’Institut Sabadell anà a la Maternitat d’Elna i Colliure, i el dia 

9 de juny l’Institut Ribot i Serra viatja a Belchite i a les trinxeres d’Abrera. Aquesta 

possibilitat, que consisteix en que l’Ajuntament assumeix les despeses de transport, 

encara està oberta a tots els Instituts que ho demanin. 

D’altra banda, al juliol es farà una acció formativa per a professorat que consisteix en 

un taller sobre Holocaust i deportació: memòria, història i cinema, on s’oferiran eines, 



recursos i materials per desenvolupar l’ensenyament d’aquest tema a través de 

pel·lícules i fragments de pel·lícules als Instituts. 

Finalment, es comenta que s’està en comunicació amb el Centre de Recursos 

Pedagògics del Vallès perquè la Taula de Professorat sigui reconeguda com un recurs 

formatiu. 

 

5. Refugis Antiaeris 

 

Genís Ribé dona compte d’una iniciativa que ha sorgit a l’Institut Pau Vila per tal de 

recuperar el refugi antiaeri de la Guerra Civil que es troba sota el seu subsol. Aquest 

refugi, juntament amb els altres existents a la ciutat, ha estat àmpliament estudiat i 

documentat pel MHS fa anys, inclosa una prospecció arqueològica realitzada el 2008 i 

una exposició el mateix any en què es donaven a conèixer el conjunt de refugis 

antiaeris, civils i militars, que es tenen documentats a la ciutat (“Trets de la foscor. Els 

refugis antiaeris de la Guerra Civil a Sabadell”, 2008-2009).  

Tot sorgeix arran d’unes obres puntuals que es faran a l’estiu al gimnàs, que part 

professorat del Pau Vila reivindica que s’aprofiti per estudiar la viabilitat de recuperar el 

refugi. S’està mirant què es pot fer, però essent un element patrimonial de gran valor 

històric i protegit al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPBAMAS 

vigent), es farà el seguiment i control arqueològic corresponent i normatiu, amb 

autorització de la Generalitat de Catalunya i amb el seguiment del Museu d’Història. 

Segons el que es documenti, es veurà què s’hi pot fer. Cal tenir en compte les 

dificultats i costos que implicaria una intervenció d’estudi, anàlisi i posada en valor 

d’aquest element en aquest sentit, i per tant cal rebaixar les expectatives, ja que potser 

amb motiu de les obres ni s’afecta la construcció del refugi ni se’n localitza l’entrada. 

 

La sessió finalitza a les 19:49 

 

 


