
 

COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 27/3/19, 19 h 

 
Essent el dia 27 de març del 2019, a les 7 de la tarda, es reuneixen a Can Borrell els 
següents: 
 
Assistents: Sra. Tònia Vila, actuant com a presidenta en substitució del Sr. Joan 
Rabasseda; Sr. Marc Tarrés, Sr. Josep Manel Ximenis, Sra. Maria Ballester, Sr. Francesc 
Forn, Sr. Agustí Barrera, Sr. Elies Surroca, Sr. Gustau Adzerias, Sra. Imma Moratalla. 
 
Excusen la seva assistència: Sr. Joan Rabasseda, Sra. Montse Viader, Sr. Francesc Isern. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 
 
 
2. TRÍPTIC DE L’ITINERARI DE LA GUERRA DE 1936 A 1939 
 
La Sra. Vila presenta la proposta de tríptic de la guerra de 1936 a 1939 perquè tots els 
membres de la Comissió el mirin i facin suggeriments de canvis, si escau. El Sr. Forn 
explica que el text que hi ha al tríptic, que ha escrit ell, és una interpretació de la guerra 
i està centrat en Arenys de Munt. Durant la guerra, Catalunya és una rereguarda i Arenys 
de Munt, com que quedava separat dels bombardejos navals, es feia servir per a centres 
d’instrucció militar. Va tenir molts refugiats. 
 
El Sr. Ximenis pregunta si no va caure una bomba. Els Srs. Surroca i Forn li diuen que el 
gener del 1939 hi va haver metrallament aeri de civils. Van morir-hi dues persones 
refugiades. El Sr. Ximenis pregunta sobre el refugi del carrer Barbeta i el Sr. Forn aclareix 
que ja ha desaparegut. El Sr. Ximenis explica que el refugi continuava sota la muntanya, 
amb l’entrada tapada per la terra. El Sr. Surroca explica que hi va haver altres refugis al 
poble, però que no s’han localitzat. També comenta que va caure una bomba a Can 
Culubret, que va venir del mar. El Sr. Ximenis comenta que segurament va venir del 
vaixell Canarias. El Sr. Barrera comenta que podia haver estat qualsevol altre vaixell, ja 
que es parlava molt del Canarias però n’hi havia més. 
 
La Sra. Vila comenta que la Diputació no ens ha concedit la subvenció per posar els pals 
informatius als diferents punts de l’itinerari, ja que estava orientada a localitats i 
projectes més grans. Ara s’està mirant si des de l’àrea de Turisme se’ns pot concedir 
aquesta subvenció. El Sr. Ximenis pregunta si no es pot demanar al Memorial Democràtic 
i la Sra. Vila diu que és molt difícil. 



 

 
La Sra. Vila ensenya els models de senyalització del Memorial Democràtic. Cada pal de 
senyalització costaria més de 500 euros. En els dos mesos que queden de mandat, no 
serà possible fer-ho. El Sr. Forn comenta que el tríptic ja dona l’oportunitat de fer 
l’itinerari. Es parla de presentar l’itinerari a principis de juny. Després es planteja fer-ho 
el 19 de juliol. 
 
Es comenta que el professor Francesc Isern de l’Institut Domènec Perramon i els seus 
alumnes hi donaran un cop de mà preparant vídeos i material per enllaçar a codis QR 
que es trobarien als pals informatius als diferents punts de l’itinerari. 
 
 
3. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER AL MONÒLIT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
La Sra. Vila comenta que s’ha estat treballant en el tema del monòlit. Els Srs. Surroca i 
Forn han estat actualitzant la llista de persones d’Arenys de Munt mortes durant la 
guerra de 1936 a 1939 respecte a la que hi ha actualment a la placa del cementiri. 
Actualment hi ha 96 noms. Pel que fa al monòlit, s’han buscat tipus de pedra i el lloc, 
que probablement serà la plaça Francisca Sabater (placeta de l’Església). El Sr. Ximenis 
opina que el monòlit estaria més bé a la plaça de Catalunya, de manera que la gent hi 
pogués donar la volta. La Sra. Vila comenta que, si es posés allà, millor no col·locar-lo al 
mig de la plaça. El Sr. Ximenis opina que seria millor al mig. La Sra. Vila diu que ja hi ha 
la puntaire i que la plaça s’utilitza per a moltes coses, per la qual cosa posar-ho al mig 
podria dificultar-ne l’ús. El Sr. Ximenis comenta que hi ha una pedra a la zona de la 
pedrera de Can Jalpí que podria servir per al monòlit; és plana per davant i per darrere. 
 
El Sr. Barrera creu que s’hauria de fer una tasca pedagògica sobre les persones d’Arenys 
de Munt que van morir durant la guerra del 1936 al 1939. El Sr. Surroca opina que també 
val la pena recordar el que va passar als camps de concentració. El Sr. Ximenis recorda 
que hi va haver problemes per posar la placa que hi ha actualment al cementiri, però ara 
tothom està d’acord amb posar el monòlit, la qual cosa indica un canvi de percepció 
quant a aquest tema. La Sra. Ballester pensa que hi hauria d’haver un compromís de les 
escoles de tractar aquest tema i visitar el monòlit almenys un cop l’any. 
 
 
4. TORN OBERT DE PARAULES 
 
El Sr. Barrera comenta que aquesta setmana alumnes de quart d’ESO de l’Institut 
Domènec Perramon passaran per la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie per veure una 
exposició sobre Esteve Albert, el rerefons de la qual és parlar de l’època de la República, 
que durant molt de temps no s’ha tractat com es mereix. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a les 8 del vespre. 


