
 

COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 10-5-18, 19 h 

 
Essent el dia 10 de maig de 2018, a les 19 h, es reuneixen a la segona planta de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt els següents: 
 
ASSISTENTS: Sra. Tònia Vila, actuant com a presidenta en substitució del Sr. Joan Rabasseda; Sr. 
Lluís Campasol; Sr. Josep Manel Jiménez; Sra. Àngels Castillo; Sr. Ramon Planas; Sr. Gustau 
Adzerias, Sr. Francesc Forn, Sra. Imma Moratalla, Sr. Elies Surroca. 
 
Excusen la seva assistència: Sr. Joan Rabasseda, Sr. Marc Tarrés (el supleix el Sr. Lluís Campasol), 
Sr. Agustí Barrera, Sr. Francesc Isern. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. OBERTURA DE LA COMISSIÓ 
 
La Sra. Tònia Vila obre la Comissió i explica que s’ha creat perquè fins ara hi havia diverses 
activitats escampades referents a la memòria històrica i que es va pensar que la manera més 
positiva de canalitzar-ho tot seria tractant-ho des d’una mateixa taula. Parla de la bona feina 
que estan fent entitats com el Col·lectiu pel Museu Arxiu, i també altres iniciatives, com ara el 
llibre en fascicles que estan fent actualment la Sra. Mercè Colomer i el Sr. Gaspar Casals, L’Abans 
d’Arenys de Munt, que recull fotografies antigues del poble amb textos explicatius. 
 
 
2. PERIODICITAT DE LES REUNIONS 
 
Es parla de fer les reunions amb certa regularitat. Es proposa fer la propera el dia 7 de juny a les 
7 de la tarda. 
 
 
3. MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
Es comenta que es va proposar formar part de la Comissió al Sr. Gaspar Casals i la Sra. Isabel 
Tudurí, però que per motius personals no els va bé. Es proposa preguntar a la Sra. Montse Viader 
si vol ser-ne membre. 
 
També s’ha convocat el Sr. Francesc Isern, professor d’història de l’Institut Domènec Perramon, 
però no ha pogut venir. El Sr. Francesc Forn comenta que s’està intentant que es facin més 
treballs de recerca de segon de batxillerat relacionats amb Arenys de Munt. Diu que és la 
primera vegada que l’Institut mostra aquest interès per la història del poble, i que el Sr. Isern 
està fent una molt bona feina en aquest sentit. 
 
 
4. OBJECTIUS, PROPOSTES I LÍNIES DE TREBALL 
 



 

La Sra. Vila comenta que entre els principals objectius d’aquesta Comissió hi haurà donar suport 
institucional a tot el que s’està fent en relació a la memòria històrica, així com establir criteris 
sobre el que es fa. També preparar i organitzar la commemoració de coses puntuals que 
convingui fer per recuperar la memòria històrica del poble, perquè la gent sigui conscient del 
que som per saber cap a on anem. Explica que és important la divulgació que es faci. Pregunta 
si els membres volen aportar idees sobre la Comissió, els seus objectius i funcionament. 
 
El Sr. Gustau Adzerias comenta que els diferents membres de la Comissió poden estar 
interessats en diferents períodes històrics. Diu que, com a punt cronològic inicial, ell començaria 
per la guerra de Cuba. El Sr. Josep Manel Jiménez i la Sra. Mercè Colomer comenten que es 
poden considerar altres dates, i que ens podem remuntar molt abans en el temps quan parlem 
de memòria històrica. El Sr. Forn opina que s’hauria d’emfatitzar el període republicà, la guerra 
i la repressió. 
 
El Sr. Jiménez expressa l’opinió que, més que anàlisis sobre períodes històrics, el que hauria de 
fer la Comissió és arribar a acords per establir directrius de coses que es puguin fer. Comenta 
que la Regidoria de Cultura ha de donar suport a projectes que estiguin fent entitats com el 
Col·lectiu pel Museu Arxiu. Menciona el monòlit que s’havia proposat fer en homenatge als veïns 
d’Arenys de Munt morts en guerres, i proposa que es comenci posant els noms que ja sabem i, 
a mesura que se’n vagin trobant d’altres, anar-los afegint, ja que hi ha hagut molts morts en 
guerres diferents. 
 
La Sra. Vila explica que no es pot pujar més al campanar per canviar la senyera, com s’havia fet 
durant molts anys cada 11 de setembre, ja que està en molt mal estat i és perillós pujar-hi. Arran 
d’això, es va plantejar on es faria l’ofrena floral de l’11 de setembre. El 2017 es va fer al 
cementiri, però es va proposar fer un monument representatiu en algun lloc del poble, i així va 
sorgir la idea del monòlit. 
 
El Sr. Jiménez parla de posar la senyera a la pedra del campanar en comptes de l’estructura de 
ferro. La Sra. Vila comenta que no sap si la pedra aguantaria un màstil, ja que tot està força 
deteriorat. La Sra. Colomer comenta que el bisbat va consultar el que costaria arreglar-ho, però 
que és massa car fer-ho. 
 
El Sr. Elies Surroca comenta que una de les primeres coses que s’hauria de fer és una placa nova 
per al cementiri amb els noms dels morts a la Guerra Civil. El Sr. Jiménez li respon que, 
precisament, si es fes aquest monòlit els noms ja es posarien allà i es podria treure la placa que 
hi ha al cementiri. Comenta que es tracta de trobar una pedra, i que ell ja en té una de 
localitzada, de la pedrera de Can Jalpí, que seria adequada per a aquesta finalitat. 
 
El Sr. Jiménez menciona la idea comentada a la Comissió del Nomenclàtor de posar una placa 
explicativa quan es posi el nom d’alguna persona homenatjada a un carrer, plaça o espai del 
poble. La Sra. Mercè Colomer posa l’exemple del carrer dels Roca Rellotgers, on actualment ja 
hi ha una placa d’aquest tipus. El Sr. Surroca creu que les plaques explicatives no només 
s’haurien de posar als carrers nous, sinó també als ja existents que portin noms de persones o 
temes de rellevància històrica. 
 



 

El Sr. Jiménez menciona el refugi de la guerra situat al carrer de Can Barbeta, que actualment 
està tapat. Creu que s’haurien de marcar unes pautes sobre com s’hauria de reflectir la memòria 
històrica al poble. El Sr. Surroca parla de coordinar les iniciatives que hi hagi, no només les de la 
Comissió sinó també les de grups i entitats externs. 
 
El Sr. Jiménez parla de la importància del lloc on es posin les plaques, les pedres o altres tipus 
de reconeixements, perquè depenent d’on estiguin poden cridar més l’atenció o no. Proposa 
posar a Can Jalpí una placa que digui que al castell hi va haver durant un temps el govern de la 
República, perquè allà hi va molta gent i tothom se n’assabentaria. Proposa posar la pedra en 
homenatge a Joan Grassot a l’espai que hi ha davant de l’Ajuntament. Comenta que, a tall 
d’assessorament, es pot parlar amb algun ajuntament que ja hagi posat pedres d’aquest tipus, 
com ara el de Navàs. 
 
En referència al monòlit, la Sra. Vila posa l’exemple de Teià, on tenen una pedra grossa amb un 
capitell enganxat a sobre, que devia ser d’alguna casa, en un espai enjardinat que queda bonic, 
i a Arenys de Munt s’hi podria fer una cosa semblant. Diu que veu just tenir aquest monument 
per a l’11 de setembre d’enguany. El Sr. Forn comenta que abans s’haurien de revisar els noms 
que hi han d’aparèixer. 
 
El Sr. Jiménez menciona la Ruta Catà, que s’havia fet fa uns anys, i proposa tornar-la a fer. El Sr. 
Surroca proposa lligar aquesta ruta amb una exposició sobre l’arquitecte. El Sr. Jiménez parla de 
recuperar el projecte del colomar que el Sr. Catà havia dissenyat per al pati de les escoles i 
construir-lo. 
 
La Sra. Vila comenta que s’hauria de fer un tòtem amb un itinerari o itineraris d’història pel 
poble. El Sr. Ramon Planas parla d’incloure-hi codis QR, ja que creu que és important digitalitzar-
ho, pensant sobretot en la gent més jove. El Sr. Forn comenta que aquest itinerari abastaria una 
bona part del poble, fins a Torrentbò, i seria bastant complet. 
 
El Sr. Ramon Planas pregunta si la Comissió decidirà sobre totes les iniciatives de memòria 
històrica que hi hagi, tant de la Comissió com externes. La Sra. Vila li respon que les coordinarà. 
 
El Sr. Jiménez parla de recuperar fondos que s’han perdut o que hi ha el perill que es perdin 
perquè estan en mal estat. El Sr. Forn menciona el de Can Rossell com a fondo destacat. El Sr. 
Adzerias parla del camí del Morbo, aparegut durant l’època en què hi havia la pesta, que es feia 
servir per esquivar la població infectada. 
 
La Sra. Vila parla de tornar a fer la Ruta Perramon per Sant Martí, el 4 de novembre. 
 
El Sr. Surroca proposa fer una ruta de la memòria de la Guerra Civil. El Sr. Forn comenta que farà 
una proposta d’aquesta ruta a la propera reunió. 
 
 
5. TORN OBERT DE PARAULES 
 



 

El Sr. Forn parla de reeditar les memòries de Josep M. Soler. El Sr. Jiménez opina que també 
s’hauria de reeditar el llibre de Francesc Forn Petita història d’Arenys de Munt, ja que és un llibre 
de referència molt útil. 
 
La Sra. Colomer comenta que el Sr. Gaspar Casals i ella estan recollint moltes fotos antigues per 
al llibre L’Abans d’Arenys de Munt i que moltes no les faran servir. De moment ja en tenen més 
de 2.000 i només van pel segon capítol. Proposa que es posin al web de l’Ajuntament perquè 
tothom hi tingui accés. Es comenta que això no és viable, perquè el sistema del web no permet 
una càrrega de fitxers d’aquesta magnitud. Es proposa Google Fotos com a lloc web on penjar-
les, creant un enllaç al web de l’Ajuntament. La Sra. Moratalla comenta que això no és 
recomanable per la problemàtica dels drets, ja que, un cop es pengen documents als seus 
servidors, Google passa a tenir-hi drets i en pot fer ús. També pot ser problemàtic per l’ús que 
en puguin fer persones particulars que hi accedeixin i no respectin els drets de les imatges o els 
documents. Diu que hi ha el perill que algú pugui demandar l’Ajuntament per aquest tema. La 
Sra. Colomer comenta que els que cedeixen les fotos ja firmen un document autoritzant que les 
fotos passin a ser propietat municipal. 
 
El Sr. Forn proposa demanar a Diputació si disposa de servidors on es pugui penjar aquest 
material o si pot assessorar-nos sobre com trobar un lloc adequat. La Sra. Vila diu que es farà, i 
que considera que tota la informació que tinguem ha d’estar ubicada a l’Arxiu Municipal, a 
banda de si es penja en algun lloc web perquè tothom hi tingui accés. 
 
El Sr. Forn comenta que a l’Arxiu Municipal hi ha uns trenta gigues de documentació digitalitzada 
que també es podrien posar en un servidor per a l’accés públic. La Sra. Vila comenta que també 
es té interès a tirar endavant una sèrie de reportatges amb gent gran d’Arenys de Munt per 
recuperar el testimoni sonor d’aquestes persones. El Sr. Jiménez proposa que a la propera 
reunió es parli sobre on i com es poden penjar totes les imatges i documentació. 
 
El Sr. Campasol diu que s’hauria de tenir algun tècnic que assessori sobre on emmagatzemar tot 
això, i parla de tenir sempre una còpia de seguretat per si hi hagués algún problema. El Sr. Planas 
comenta que coneix unes persones que es dedicaven a aquest tema, i que parlarà amb elles per 
si encara ho fan. 
 
La Sra. Vila comenta que el Sr. Joan Teixidó de l’empresa Sabem.com, que es dedica a fer 
enregistraments a persones grans sobre temes de memoria històrica, està interessat a assistir 
en una reunió de la Comissió per presentar els serveis de la seva empresa. Es comenta que 
aquesta empresa probablement només fa enregistraments però no hi dona emmagatzematge, 
però que igualment se li pot preguntar si pot donar idees sobre com i on penjar el material gràfic 
i documental. 
 
El Sr. Jiménez suggereix obtenir i conservar gravacions de recitacions del Sr. Joan Umbert i 
d’altres persones del poble que encara són vives i reciten bé. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a un quart de nou del vespre. 


