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Sr. José Agustín Goytisolo

Barcelona, 5 d'agost.de 1998

Distingit Senyor,

Enguany s'escau el 60e. aniversari deis sagnants bombardejos que va patir la \
ciutat de Barcelona durant la Guerra CíviL )

En aquells foscos moments de la hislqIla, la nostra ciutat va saber reaccionar-
amb dignitat, imaginació i esperit de conciliació. - ----

També com ja sabeu, és a Barcelona on es va desenvolupar l'estrateqia de
"resistencia passiva" que va donar forma a les riostres defenses historiques, els
refugis antiaeris, i a tot un seguit de mesures davant les quals la població civil
va respondre amb responsabilitat i solidaritat vers la resta de la comunitat.

Tot i que és un passat recent, la nostra historia no s'está explicant a les escoles;
tanmateix els nostres joves han sentit de la veu deis seus majors, les histories
d'aquells dies de resistencia i lIuita.

Creiem important que des de l'Ajuntament de Barcelona es faci un gest per
recuperar aquesta memoria histórica, arnb l'anirn de que sigui un bon punt de
partida per treballar per la pau. Ningú pot aprendre de la seva historia si no la
coneix.

És per aixo, que voldríem formalitzar la constitució d'una comissió ciutadana per
tal de programar un seguit d'activitats per la possibilitat de recuperar aquesta
memoria histórica deis bombardejos sobre Barcelona i fer honor als ciutadans
que varen actuar amb resistencia passiva enfront de les agressions de la
guerra.

Entenem que la comissió ha d'estar formada tant per historiadors, investigadors,
com per persones de reconegut prestigi ciutada que hagin sofert ells mateixos o
la seva família les conseqüencies d' aquelles agressions.
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Ens ha estat suggerit el vostre nom per participar en aquesta comissió
esperem que vulgueu acceptar.

La primera reunió d'aquesta comissió amplia, es fará el dia 15 de
Setembre a la Saló de Reunions de la Sala Lluís Companys a les 18 hores.

Esperant saludar-vos personalment,

"-----: ---;,»

Agustí Soler i Regas
El Regidor
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Senyor JOSEP BENET i MORELL, Director del Centre d'História Conternporania de Catalunya; Senyor JOSEP
M. SOLÉ i SABATÉ, en nom i representació del Museu d'História de Catalunya (Generalitat de Catalunya);
Senyor ANTONI NICOLAU i MARTí, en nom i representació del Museu d'Historia de Barcelona (Ajuntament de
Barcelona); Senyora VALERIE POWLES; Senyora LUISA RODRíGUEZ i RODRíGUEZ, en representació del
Departament de Serveis Personals del Districte de Sants Montjuic, de l'Ajuntament de Barcelona; Senyora JUDIT
PUJADÓ i PUIGDOMENECH; Senyora PILAR FRUTOS i SOLER; Senyor JOSEP M ROSSELL i MAS, en nom i
representació de la Fundació l.luls Companys; Senyor JOAN VILLARROYA i FONT, Director del Museu de.
Badalona; Senyor RAMON CALLAU i ENFEDAQUE; Senyor JOSEP FABRA i LLAHí, en nom i representació de
CERHISEC; Senyor FELlP SOLÉ i SABARís; Senyora MARIA SALVO i IBORRA, en nom i representació de
l'Associació "Les dones del 36"; Senyor JOSÉ AGUSTíN GOYTISOLO i GAY; Senyor JOSEP PERNAU i RIU;
Senyor JOSEP M. HUERTAS i CLAVERíA; Senyor ~f'STB"R~MOLASiBATLLORI; Senyor JOAN ESCUER i
GOMIS, President d'Amical de Mathausen i d'altres camps de totes les víctimes del nazisme d' Espanya"; i
Senyor LLUís SERRA i SANCHO, en nom i representació de l'Associació Pro-memoria als Immolats per la
Ilibertat a Catalunya.

Ajuntament ~ de Barcelona

SECRETARIA GENERAL

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Destinatari:

SR.
GOYTISOLO GAy JOSÉ AGUSTIN

CI MARIA CUBÍ 166, 3-1
08021 BARCELONA

Órgan gestor:
REG. DRETS CIVILS

- N.<Lex-pedieut:433/98
N° resolució : Sl/D/1998-04796

L'Alcaldia, en data 19-11-1998, ha resolt :

APROVAR la constitució de la Comissió Ciutadana que fara el seguiment del Projecte: "RECUPEREM LA
MEMÓRIA, TREBALLEM PER LA PAU", amb motiu de la Commemoració del 60é aniversari de I'acabament deis
bombardejos a Barcelona durant la guerra civil, per tal d'homenatjar aquelles persones que els varen sofrir i amb
l'ánim de que sigui un bon punt de partida per treballar la pau. La composició de I'esmentada comissió següent
sera la següent:

Us ho comunico als efectes procedents.

Barcelona, 27-11-1998
EL/LA SECRETARI/A DELEGATIDA
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ACTA DE LA REUNiÓ DE 15 DE SETEMBRE DE 1998 SÓBRE EL TEMA
"RECUPEREM LA MEMORIA I TREBALLEM PER LA PAU"

El sr. Agustí Soler obre la reunió justificant la convocatoria i les activitats afer,
basant-se amb les paraules de Josep Benet " Barcelona no té memoria histórica".
I es per aixo que no es pot deixar passar que tant aqusst any 1998, que ha estat
el 60é anivers.ari deis bombardejos de Barcelona, com que I'any 1999 sera el 60é
aniversari del final de la guerra civil. Pensa que les víctimes de la ciutat de
Barcelona, es mereixen un record i un,homenatge.

-.'

.Explica que la idea de la Reqidoria al propasar la constitució d'aquesta Comissió
és la d'implicar a la ciutat de Barcelona en aquest homenatge i a la vegada fer
presents aquells terribles fets ocorreguts a Barcelo'na.

El sr. Aleix Puiggalí explica rnés concretament que els objectius d'aquest projecte
són.

- La commernoració del 60é Aniversari del final de la guerra.
- La realització d'un monument en record deis bombardejos de Barcelona.

"
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Assistents a la reunió:

1m. Sr. Agustí Soleri Reqas
Sr. Josep M. Solé i Sabaté
Sr. Antoni Nicolau i Martí
Sra. Valerie Powles
Sra. Luisa Rodríguez i Rodríguez

.Sra. Judit Pujadó i Puigdoménech .
Sra. Pilar Frutos i Soler
Sr. Josep M. Rossell i Mas
Sr. Ramon Callau i Enfedaque
Sr. Josep Fabra i Llahí
Sr. Felip Solé i Sabaris
Sra. Maria Salvo i Iborra
Sr. José Agustín goytisolo 4-
Sr. Josep Pernau i Riu
Sr. Josep M. Huertas i Claveria
Sr. Aleix Puiggalí i Morató
Sra. M. Eugénia Sánchez i Carreter
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- La recuperació deis refugis antiaeris. Es tractaria de fer un treball pedagógic al
voltant deis mateixos, tot recordant la seva funció durant la guerra.

- Propasa. com a 'maxim el mes de febrer perqué ja hi hagi endegat tot el
projecte.

Explica també que per preparar aquesta reunió que es fa avui, va haver--hi una
previa més petita arnb alguns deis presenta, Comissió que modificada actuaría
com a perrnanent d'aquesta Comissió Ciutadana.

S'hi esta d'acord.

El sr. Huertas propasa que I'historiador Joan Villarroya refaci el seu Ilibre,
I'augmenti, i propasa que sigui no el mes de febrer, sinó el 26 de gener la
finalització del treball de la Comissió.

Tothom hi está d'acord.

El sr. Pernau propasa que no es parli del 60é Aniversari sinó d'homenatge global
a les víctimes deis bombardejos.

S'hi esta d'acord.

Altra qüestió que es propasa per partdel sr. Solé es que es faci contactes amb
altres ciutats, igualment maltractades pels bombardejos, com ara Granollers.

S'hi esta d'acord.

El sr. Goytisolo i la sra. Salvo parlen deis bombardejos del 17 de rnarc, com varen
ser i el que varen veure. ':

El sr. Solé aporta quehi ha torca documentació sobre tot aixó.

El sr. Nicolau parla que al seu entendre s'hauria de fer diverses accions. Per un
costat, els reconeixements simbólics, com ara el rnonument o la recuperació deis
refugis, i 'per altre costat, s'hauria d' ampliar i posar en coneixernent deis
ciutadans tot el que calgui sobre el conflicte bélic:

,
- ampliació del llibre de Joan Villarroya;
- treballar i revisar els fans orals;
- veure altres edicions sobre el tema;
- fer activitats amb les escales; i
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- recollida de material. fotoqráfic.

Explica també que el Museu d'História, ambcollaboració de la Regidoria de Drets
Civils, esta preparant fer I'any vinent una exposició sobre la vida a la postguerra;
exposició que porta per títol "Barcelona 39: any zero".

També proposa que es facitota la campanya ciutadana que calqui per cercar la
complicitat deis ciutadans. '

S'esta d'acord amb la proposta del sr. Nicolau i el sr. Puiqqali proposa que es
facin tres grups de treball:

- un al voltant del monument;
- un altre per els refugis, i .
- un tercer per la campanya ciutadana.

El primer el coordinaría elsr. Solé, el segon el sr. Nicolau i el tercer el sr. Huertas.

El sr. Nicolau i el sr. Solé hi estan d'acord. El sr. Huertas exposa que té dificultats
per manca de temps i diu que s'ho pensara.

El conjunt de la Comissió hi esta d'acord.

El sr. Soler .proposa que a la propera reunió s'incorporin el sr. Josep Benet i el sr.
- Joan Villarroya, així com el sr. Ignaci de l.ecea per part de l'Ajuntarnent.

El sr. Solé parla d'irnplicar en aquest projecte a poetes, pintors, escultors .. de la
ciutat.

Es proposa també que s'incorpori l'historiador Gabriel Jackson.

La sra. Salvo reafirma les decisions que s'han anat prenent, amb la seva
, I

experiencia d'explicar els fets de la querra a les escoles.

Finalitza la reunió amb el cornprornis de fer un nbmenament de la Comissió
Ciutadana per decret de l'Alcaldia, i convocar-los un cop al mes.
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"ÍffiCUPERElVfLA MEMÓRIA, TREBALLEM
PERLAPAU"

ORDRE DEL DIA REUNIÓ 15/9/98

1. Presentació del Regidor

2. Objectius de la Comissió

3. Constitució Formal de la Comissió amb proposta del President i del
Secretari

4. Calendari

5. Precs i preguntes
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Sr.GAYGOYTISOLO

Edifici:Nou Planta: 3
REG. DRETS CIVILS
Cal retornar aquesta acreditacio a la sortida. Gracias

15-09-98


