Memòria 2015-2016
Assemblea General,
Cornellà de Llobregat, 23-11-2016

Memòria 2015-1016
• 1.- Actes de presentació de la revista “Memòria
Antifranquista”:
• Presentació de la revista núm. 15 “Guerra i repressió franquista a
les Illes Balears” (Cornellà de Llobregat, 10-10-2015).
– Presentació a l’Ateneu Pere Mascaró-Associació Memòria de
Mallorca (Palma de Mallorca (Illes Balears), 3-11-2015): Tina
Merino.
• Presentació de la revista núm. 16 “Luchas y resistencias de los
republicanos españoles después de 1939 en Francia y en España”
(Cornellà de Llobregat, 12-11-2016).
– Entrevista-presentació a Ràdio Cornellà (Cornellà de Llobregat,
8-11-2016): M. Carmen Romero.
– Presentació a l’Associació “La Gavilla Verde” (Santa Cruz de
Moya (Cuenca), 1 i 2-10-2016): Tina Merino.
• Direcció: Tina Merino i Paco Ruiz.
• Recepció i distribució: Eliseo Sanabria.
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• 2.- Reunions de la Junta Directiva ampliada:
• Hem fet 10 reunions de la Junta Directiva ampliada, a la que han
estat convocats el 4 membres amb càrrecs directius (secretaria,
tresorer, vicepresident i presidenta), + tots els vocals responsables
d’una vocalia i els socis i sòcies o persones convidades
específicament per el tema.
• Han excusat la seva absència en totes les reunions, el tresorer i les
vocalies d'assessorament jurídic, desenvolupament de la memòria
històrica en el sindicalisme, i presencialment el vocal de contactes
amb les associacions a l’exili.
• S’ha compartit la informació del que s’anava fent i prenent totes les
decisions de manera consensuada.
• Totes les reunions han estat convocades amb suficient antelació i
recollides en les actes corresponents per la secretaria.
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• 3.- Visites als ajuntaments de la comarca:
• Sant Joan Despí: Alcalde; Laureano Carrasco i M. Carmen Romero
(28-10-2015).
• Cornellà de Llobregat: Alcalde; Gonçal Évole i M. Carmen Romero
(30-11-2015).
• Santa Coloma de Cervelló: Alcalde i regidor; Gonçal Évole i M.
Carmen Romero (21-12-2015).
• El Prat de Llobregat: Alcalde i regidor; Laureano Carrasco, Tina
Merino i M. Carmen Romero (22-12-2015).
• Sant Feliu de Llobregat: Alcalde i regidor; Tina Merino i M. Carmen
Romero (12-2-2016).
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• 4.- Relacions institucionals:
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: ofrena floral, amb motiu de
la diada nacional de Catalunya (11-9-2015/2016).
• Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL)-Memorial
Democràtic del Baix Llobregat i Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.
1a Trobada Memorialista del Baix Llobregat: Lluís Monfort, conseller
de Cultura i Memorial Democràtic del Consell Comarcal del Baix
Llobregat; Mireia Plana, subdirectora general de Memòria, Pau i
Drets Humans de la Generalitat de Catalunya; Plàcid García-Planas,
director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya;
Tina Merino i M. Carmen Romero (Sant Feliu de Llobregat, 6-52016).
• Reunió amb entitats memorialistes i visita al barri del Carmel
(Barcelona), Tina Merino i M. Carmen Romero (17-6-2016).
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• 4.- Relacions institucionals:
• Memorial Democràtic. Commemoració dels 80 anys de l'inici de la
Guerra Civil. M. Carmen Romero (Barcelona, 18-7-2016).
Homenatge a les persones que van lluitar per les llibertats i van
patir la repressió franquista. Toni Mantis i M. Carmen Romero
(Barcelona, 20-11-2016).
• Reunions institucionals: amb el director del Memorial Democràtic,
Tina Merino i M. Carmen Romero, ??; del Consell de Participació del
Memorial Democràtic, ?? i amb la directora general de Relacions
Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya,
Carme Garcia, ??.
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• 5.- Relacions amb altres entitats:
• Entitats 15 d’octubre. Homenatge a Lluís Companys, 75è aniversari
de l’afusellament. Acte central d’homenatge, lectura manifest i
ofrena floral. Laureano Carrasco i M. Carmen Romero (Cornellà de
Llobregat, 15-10-2015) = Taula pel Dret a Decidir de Cornellà.
Homenatge al president Lluís Companys. Lectura manifest i ofrena
floral. (Cornellà de Llobregat, 15-10-2016). L’AMHDBLL es membre
d’Entitats 15 d’octubre i de la Taula pel Dret a Decidir de Cornellà.
• 1º Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de
Víctimas del Franquismo “¡Basta! de impunidad franquista”. Tina
Merino (Vicálvaro (Madrid), 17-10-2015). L’AMHDBLL s’adhiere a la
“Carta a la Diputación Permanente de las Cortes Generales y a los
partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de
diciembre, para que incluyan sus reivindicaciones en sus programas
electorales”.

Memòria 2015-2016
• 5.- Relacions amb altres entitats:
• Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.
Marcha-manifestación por la memoria histórica “¡Basta! de
impunidad franquista. Por un compromiso político y electoral con las
víctimas del franquismo”. Carlos Vallejo (Madrid, 22-11-2015).
• Podemos de Sant Joan Despí. Acte d’homenatge a Antonio
González Merino. Frederic Prieto i Paco Ruiz (Sant Joan Despí, 2711-2015).
• Universitat Social Lliure Autogestionada (USLA). Exposició “No os
olvidaremos, Navarra 1936. Memoria de la represión franquista”.
M. Carmen Romero (Sant Feliu de Llobregat, febrer de 2016).
• Centre d'Investigation et d'Interprétation de la Mémoire de
l'Espagne Républicaine (CIIMER). 10a Marxa de Borredon a
Septfonds i Junta Directiva del CIIMER. Tina Merino i M. Carmen
Romero (Estació de Borredon, Montalzat (França), 12 i 13-3-2016).
L’AMHDBLL es membre del CIIMER.
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• 5.- Relacions amb altres entitats:
• Associació Catalana d’Expressos Polítics del Franquisme. Obra de
teatre “A voz ahogada. Un homenatge a Miguel Hernández”. M.
Carmen Romero (Cornellà de Llobregat, 22-4-2016).
• Fundació Utopia Joan N. García-Nieto, Estudis Socials del Baix
Llobregat. Roda de premsa del projecte documental “El Cinturón
Rojo”. Laureano Carrasco, Eliseo Sanabria i M. Carmen Romero
(Cornellà de Llobregat, 20-6-2016). Presentació del projecte
documental “El Cinturón Rojo”. Laureano Carrasco, Gonçal Évole,
Eliseo Sanabria i M. Carmen Romero (Cornellà de Llobregat, 5-72016).
• CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf. Renovació del
conveni. M. Carmen Romero (setembre de 2016). Acte
commemoratiu recordatori dels 40 anys de les transcendentals
vagues del Baix Llobregat de 1976 “1976: la classe treballadora fa
possible la democràcia”. Eliseo Sanabria i M. Carmen Romero
(Cornellà de Llobregat, 1-12-2016).
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• 6.- Activitats pròpies:
• Acompanyament a la família i als amics de l’Antonio González
Merino, amb motiu de la seva defunció (Cornellà de Llobregat, 23 i
24-9-2015).
• Acte de reconeixement i lliurament del placas commemoratives als
socis fundadors, amb motiu del 10è aniversari de l’AMHDBLL
(Cornellà de Llobregat, 10-10-2015).
• Moció sobre la simbologia franquista (octubre-novembre de
2015):
– Instància-carta sol·licitant als ajuntaments de la comarca la
presentació d’una moció sobre la simbologia franquista, en
aplicació de l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica.
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• 6.- Activitats pròpies:
– Presència en els plens municipals d’Esplugues de Llobregat i
Cornellà de Llobregat - Creació de comissions tècniques i de
participació ciutadana.
– Tramesa de cartes als 28 ajuntaments restants de la comarca.
– Rebuda de respostes dels ajuntaments de: Esplugues de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Collbató, Olesa de Montserrat,
Sant Esteve Sesrovires, El Prat de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Viladecans i Castelldefels.
• Ruta de memòria històrica (Palma de Mallorca (Illes Balears), 3 i 411-2015): Tina Merino.
• Reportatge “La comarca encara té 332 símbols franquistes al seus
pobles i ciutats” al periòdic gratuït, “Línea Cornellà”, núm. 33, 29-22016: M. Carmen Romero.
• Excursió al Museu Memorial de l'Exili (MUME) i al Memorial del
camp d'Argelers (La Jonquera (Girona) i Argelers de la Marenda
(França), 30-4-2016).
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• 6.- Activitats pròpies:
• 85è Aniversari de la proclamació de la 2a República: Cornellà de
Llobregat, Roquetes, Sant Boi de Llobregat...
• Signatura de l’AMHDBLL de la declaració de les entitats
memorialistes “18 de juliol, mai més” (Barcelona, 17-6-2016).
• Moció o declaració institucional “18 de juliol, mai més” (juny-juliol
de 2016):
– Instància-carta sol·licitant als ajuntaments de la comarca la
presentació d’una moció o d’una declaració institucional “18 de
juliol, mai més” en què es mostri l'unànime rebuig a la dictadura
franquista i a tot el que va significar el 18 de juliol.
– Tramesa de cartes als 30 ajuntaments de la comarca.
– Rebuda de respostes dels ajuntaments de: Cornellà de
Llobregat, Olesa de Montserrat, Sant Vicenç dels Horts, Sant
Feliu de Llobregat...
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• 6.- Activitats pròpies:
• Presentació del llibre de Serafín Garrigós (Cornellà de Llobregat, 309-2016): Rosario Calero, Ignacio Flórez, Tina Merino, Eliseo Sanabria
i M. Carmen Romero.
• Article a la revista de la Federació d’Associacions de Veïns de
Cornellà (FAVCO), “La Veu dels Barris”, núm. 15, novembredesembre de 2016: M. Carmen Romero.
• Trasllat de l’arxiu administratiu i documental de l’AMHDBLL a la seu
local (Centre Cultural Joan N. García-Nieto): Eliseo Sanabria i M.
Carmen Romero.
• Manteniment i actualització de la pàgina Web i el Facebook: Toni
Mantis i Paco Ruiz.
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• 7.- Subvencions econòmiques:
• Ajuntaments i institucions que donen suport:
– Cornellà de Llobregat: subvenció de 1.224,00 € + llibre de
Serafín Garrigós, actes al Patronat Cultural i Recreatiu (lloguer
de l’espai) i seu local de l’AMHDBLL.
– Sant Joan Despí: conveni de 100,00 €.
– El Prat de Llobregat: conveni de 1.000,00 €.
– CCOO: conveni de 250,00 €.
– Esplugues de Llobregat: subvenció de 500,00 € (aquest any no,
en procés de formalitzar el conveni).
– Sant Feliu de Llobregat: subvenció extraordinària de 798,60 €
(pròxim conveni).
• Memorial Democràtic: pendent de la sortida de la convocatòria
d’ajuts.
• Ampliació de la base social de l’AMHDBLL: 9 socis i sòcies nous
(30,00 €).

