
 

COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 27/2/20, 19 h 

 
Essent el dia 27 de febrer del 2020, a les 7 de la tarda, es reuneixen a la segona planta 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents: 
 
Assistents: Sra. Tònia Vila, Sr. Lluís Campasol, Sr. Guiu Muns, Sr. Agustí Barrera, Sr. Elies 
Surroca. 
 
Excusa la seva assistència: Sr. Francesc Forn. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 
 
 
2. SEGUIMENT DEL PROJECTE STOLPERSTEINE 
 
La Sra. Vila, per fer memòria, explica resumidament en què consisteix el projecte 
Stolpersteine i la placa que s’ha demanat posar davant de l’Ajuntament en homenatge 
a Joan de Grassot, regidor entre els anys 1936-37, que va morir al camp de concentració 
de Gusen. Ensenya el projecte educatiu que s’ha enviat al Memorial Democràtic (requisit 
perquè ens concedeixin aquesta placa Stolpersteine) i diverses propostes de text per 
posar a la placa, ja que també s’ha d’enviar al Memorial Democràtic (és l’organisme que 
s’ocupa de concedir i pagar aquestes plaques). Explica que cal decidir el text definitiu. 
Tot i que al principi es parlava de Joan Grassot, es va contactar amb la família i aquesta 
ha demanat que s’hi afegeixi el “de” davant del cognom, ja que afirmen que el cognom 
és aquest. El Sr. Barrera comenta que el Sr. Grassot era comunista i que segurament no 
li hauria agradat tenir el “de”, i que de fet firmava sense incloure’l. La Sra. Vila explica 
que la família ho ha demanat amb vehemència i, atès que aquesta placa, com a requisit 
del Memorial Democràtic, ha de tenir el suport i l’aprovació de la família, s’hi haurà de 
fer constar el “de”. 
 
El Sr. Barrera comenta que tot això ha de servir per fer una tasca pedagògica i 
d’informació sobre el Sr. Grassot, i que no s’ha de quedar tan sols en la col·locació de la 
placa. La Sra. Vila comenta que, a mida que es vagi acostant el dia, s’anirà veient com es 
basteix l’esdeveniment. El Sr. Barrera comenta que Grassot era militant de la Unió 
Socialista de Catalunya i va participar en la municipalització de diverses finques. Opina 
que es tractaria d’explicar el que va fer i el context històric i social, per tal que la figura 
de Grassot ajudés a entendre i aprendre sobre aquest context. També suggereix que es 
faci servir la paraula exterminat en comptes d’assassinat, perquè és més precisa sobre 



 

el tipus de mort que el Sr. Grassot va patir. Es debaten les paraules i l’ordre que ha de 
tenir el text de la placa. La Sra. Vila diu que es faran dues propostes al Memorial 
Democràtic i que ells triïn la que considerin més adequada. 
 
El Sr. Barrera comenta que el 2002 ja es va fer un homenatge al Sr. Grassot, on van 
assistir la seva filla, Enric Marco, David Bassa, Andreu Majó (l’alcalde d’aquell moment) 
i ell mateix. És a dir, hi ha un precedent d’aquest homenatge que se li farà amb la 
col·locació de la placa Stolpersteine. També explica que fa temps l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt va rebre un ajut de 1.500 euros per publicar un estudi sobre el Sr. Grassot que 
va escriure ell, però que ja fa tretze anys i encara no s’ha publicat. Explica que, a partir 
d’aquell estudi, va fer una comunicació a la revista Sessió d’Estudis Mataronins, 
presentada el desembre del 2007 i que es pot trobar a internet. Creu que ara seria el 
moment de publicar la totalitat del seu treball sobre Grassot i, amb això, reprendre tota 
la publicació dels Fulls Arenyencs de Cultura, que des de llavors no han tingut cap 
publicació nova. Creu que caldria redreçar el deseiximent de l’interès per la cultura. 
Afegeix que el Sr. Francesc Forn va trobar una foto del Sr. Grassot. Suggereix demanar a 
l’Amical de Mauthausen (Sra. Rosa Toran) o al Memorial Democràtic que completin la 
informació sobre el Sr. Grassot al camp on va ser exterminat. Per exemple, podria 
especificar que va ser membre del PSUC i regidor de Transports i Cultura d’Arenys de 
Munt. 
 
El Sr. Surroca parla del Sr. Rossend Alemany, nascut el 1920, vinculat a Arenys de Munt 
i que també va morir al camp de Gusen. Era fill d’un mestre de l’escola d’Arenys de Munt. 
L’any 1924 tota la seva família estava inscrita al padró d’Arenys de Munt. Al pare el van 
destinar a Vidreres; allà va néixer ell i tres germans, i l’any 1923 tota la família va venir 
a viure al carrer Sant Antoni n. 8. L’any 1927 el pare va morir, i més endavant l’àvia (estan 
enterrats al cementiri d’Arenys de Munt). La mare i els fills se’n van anar, probablement 
a Lleida, ja que la seva germana Inés es va casar i vivia allà, a Borén. Rossend Alemany 
va néixer a Vidreres però va estar tants anys a Vidreres com a Arenys de Munt, així que 
el Sr. Surroca pregunta si se l’ha de reivindicar com a persona d’Arenys de Munt o 
vinculada al municipi i, per tant, també demanar una placa Stolpersteine en homenatge 
a ell. La Sra. Vila comenta que la vinculació és de quan era petit. El Sr. Surroca afegeix 
que el seu pare i la seva àvia estan enterrats al municipi. Es concreta que s’haurà 
d’investigar més per veure si és rellevant reivindicar-lo. Ho farà el Sr. Surroca. 
 
El Sr. Surroca també comenta que està investigant el Sr. Francisco Garcia Vidal, que 
també va viure a Arenys de Munt i va morir a Gusen. 
 
 
3. TORN OBERT DE PARAULES 
 
La Sra. Vila explica que s’han demanat pressupostos per a les plaques de l’Itinerari de la 
Guerra de 1936 a 1939 i també per a la Ruta Domènec Perramon, i que estem pendents 
que ens en diguin alguna cosa. 

https://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/137222


 

 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a les 8 del vespre. 


