
 

COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL 4/2/21, 19 h 

 
Essent el dia 4 de febrer del 2021, a les 7 de la tarda, es reuneixen telemàticament els 
següents: 
 
Assistents: Sra. Tònia Vila, Sr. Agustí Barrera, Sra. Mercè Colomer, Sr. Francesc Forn, Sra. 
Montse Viader, Sra. Isabel Tudurí, Sr. Guiu Muns, Sra. Victòria Devesa. 
 
Actua com a secretari: Sr. Joan Lloret. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
El Sr. Barrera comenta que, a l’acta anterior, es diu que ell va dir que la subvenció que 
es va rebre fa anys per a la publicació del seu llibre sobre el Sr. Grassot era per a 
l’Ajuntament, mentre que ell pensa que va ser ell qui va rebre la subvenció, amb 
l’Ajuntament només com a intermediari. Creu que és una qüestió de justícia i dignitat 
personal que se li pagui la seva feina per escriure el llibre sobre Grassot. Creu que li 
corresponen els 1.500 euros que es van donar a l’Ajuntament fa més de tretze anys per 
publicar el seu llibre. 
 
El Sr. Lloret comenta que va consultar aquest tema a la Sra. Alícia Muns, que va ser qui 
va fer els tràmits de la subvenció en aquella època, i li va dir que el que diu l’acta és 
correcte: el receptor de la subvenció va ser l’Ajuntament i no el Sr. Barrera amb 
l’Ajuntament actuant com a intermediari. 
 
La Sra. Vila comenta que la seva intenció és solucionar aquest greuge heretat de fa tants 
anys, i pensa que seria una bona manera de reiniciar els Fulls Arenyencs de Cultura. 
També es podria fer coincidir la publicació del llibre amb la col·locació de la placa 
Stolpersteine en homenatge a la figura de Grassot. El Sr. Barrera comenta que la bona 
voluntat s’ha de concretar en fets. També diu que actualment és el vuitantenari de 
l’extermini de Grassot. 
 
El Sr. Barrera considera que s’hauria de fer pedagogia explicant les raons per les quals 
apareix el feixisme i què és, sobretot de cara a l’Institut Domènec Perramon i els joves. 
La Sra. Vila comenta que la relació amb l’Institut ha estat bastant fluïda durant els 
darrers anys, però la pandèmia ho ha aturat una mica. Espera que, quan finalitzi la 
pandèmia, la relació que hi havia abans es pugui reprendre. 
 
El Sr. Barrera comenta que el treball que va escriure fa tretze anys sobre Grassot s’haurà 
de revisar i actualitzar. 
 
S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 



 

2. SENYALITZACIÓ DE LA RUTA PERRAMON 
 
La Sra. Vila comenta que tenim els diners per fer la senyalització de la Ruta Perramon 
(faristols/plaques dels punts de la ruta). Fa un temps va venir al poble una persona d’una 
empresa que fa senyalitzacions i es va mirar tot el recorregut. També va mirar-se 
senyalitzacions obsoletes de fa anys. S’haurà de fer l’escrit i el disseny del que ha d’anar 
a cada placa, de la qual cosa s’ocuparà el Sr. Forn. En alguns llocs, comenta la Sra. Vila, 
ha de ser amb format placa i en altres llocs amb format faristol, depenent de l’espai que 
hi hagi i què s’hi pugui col·locar en cada cas. Aquesta senyalització s’hauria de tenir 
aquest any mateix, si pot ser abans de Sant Martí, de manera que durant la Festa Major 
ja es pogués fer la ruta amb la senyalització col·locada. 
 
El Sr. Forn comenta que els dissenys han de ser antivandalisme; amb tot el que passa 
actualment, si les plaques no estan molt protegides, poden rebre actes vandàlics, com 
ara cops o guixades. Comenta que moltes de les plaques de fa anys estan molt 
degradades. La Sra. Vila explica que les plaques velles es trauran i es posaran les de la 
Ruta Perramon. La qüestió és que s’ha de fer i, si hi ha un acte vandàlic, s’haurà de 
recuperar el que s’ha fet malbé, ja que és una cosa que és difícil d’evitar. 
 
Pel que fa a la Ruta de la Guerra de 1936 a 1939, que ja es va fer una vegada i de la qual 
es va fer un tríptic l’any 2019, la Sra. Vila comenta la possibilitat de posar-hi només un 
QR, en comptes d’una placa o un faristol amb informació. D’aquesta manera, amb el 
mòbil s’escanejaria el codi i es desplegaria la informació. Amb això s’evitaria un excés de 
plaques. Demana el parer dels membres de la Comissió. El Sr. Forn comenta que hi ha 
d’haver un lloc on hi hagi el QR; per tant, caldrà algun tipus de placa o faristol igualment. 
La Sra. Viader explica que només és una plaqueta on hi ha el símbol del QR. Tota la 
informació està penjada en un web, on remet el QR quan es mira amb el mòbil. El Sr. 
Forn comenta que és viable fer la ruta. La Sra. Viader comenta que un codi QR estalvia 
molts problemes de vandalisme, perquè els vàndals difícilment es fixen en una placa 
petita. 
 
La Sra. Vila ensenya la foto d’un plafó gran amb un plànol d’una ruta en un altre municipi, 
idea que es podria fer servir per a la Ruta de la Guerra de 1936 a 1939. El Sr. Muns i 
altres membres de la Comissió comenten que els sembla bé. La Sra. Vila explica que 
s’hauria de trobar un lloc espaiós on poder posar aquesta placa gran. També ensenya 
un model de faristol que es faria servir per a la Ruta Perramon. Es faria un disseny 
específic per a aquesta ruta. Comenta que potser es podrien aprofitar suports que ja 
tenim, que tenen les plaques explicatives molt deteriorades: les de la ruta turística del 
2009. Més endavant, si des de Promoció Econòmica es vol fer un altre tipus de ruta 
turística, ja triaran què volen senyalitzar. La idea és treure tot el que hi ha de la ruta 
turística del 2009 i començar de nou. 
 



 

La Sra. Vila comenta que demanarà pressupost per fer la placa grossa de la Ruta de la 
Guerra, en un lloc del poble que pugui ser atractiu, com ara la plaça de Catalunya o els 
voltants de l’església. 
 
 
3. LLIBRE DELS 40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 
 
La Sra. Vila explica que ja fa 42 anys de l’inici dels ajuntaments democràtics, però la 
Generalitat va dir que ens donaria una subvenció per fer el llibre dels 40 anys 
d’ajuntaments democràtics i després no va arribar. Amb el Pla Econòmic Financer, es 
van retirar els diners que hi havia per a aquest llibre, cosa que en va dificultar la 
publicació encara més. Ara, malgrat que ja fa 42 anys de l’inici dels ajuntaments 
democràtics, el llibre ja està gairebé enllestit. S’ha agafat el llibre que es va publicar dels 
25 anys d’ajuntaments democràtics i se n’ha fet un resum i s’ha ampliat la informació 
per abastar la resta d’anys. La Sra. Vila ensenya el llibre en pdf a tots els assistents, 
explicant-ne breument les diferents seccions i la informació més rellevant. 
 
El Sr. Barrera es pregunta com poden ser democràtics els ajuntaments, si són un apèndix 
de l’Estat, que no és democràtic. Creu que això és una anomalia i que s’haurien 
d’anomenar “ajuntaments de després del 1975” o alguna cosa d’aquest estil. La Sra. Vila 
comenta que, malgrat que sigui una anomalia, és el que tenim. El Sr. Barrera comenta 
que tenim una situació de postfranquisme i no de democràcia. Pensa que el nom està 
mal trobat i que és propi d’una altra època política, el pujolisme. Considera que s’hauria 
de trobar el nom adequat després d’un debat i amb un consens. 
 
 
4. REPRESA DE LA COL·LECCIÓ “FULLS ARENYENCS DE CULTURA” AMB LLIBRE SOBRE 
JOAN DE GRASSOT 
 
La Sra. Vila comenta que la idea és, com s’ha comentat abans, posar fil a l’agulla amb la 
represa de la col·lecció Fulls Arenyencs de Cultura. A part del llibre sobre Grassot, la Sra. 
Mercè Colomer també va fer una proposta. La Sra. Vila diu que li faria molta il·lusió que 
la publicació del llibre sobre Grassot coincidís amb la col·locació de la placa Stolpersteine 
en homenatge a ell. 
 
El Sr. Barrera explica que el Sr. Forn ha aconseguit una fotografia del Sr. Grassot. El Sr. 
Forn comenta que en tenen unes quantes fotografies, no només una. El Sr. Barrera 
explica que la Sra. Roser Ramos de la CUP va anar a Mauthausen i va deixar-hi escrites 
unes ratlles sobre aquest tema, que també es podrien incorporar al text del llibre. 
 
 
  



 

5. SEGUIMENT DEL PROJECTE STOLPERSTEINE 
 
La Sra. Vila comenta que fa poc es va trucar al Memorial Democràtic preguntant com 
està el tema de la placa en homenatge al Sr. Grassot, però de moment no sabem quan 
es podrà posar. Es troba a la llista d’espera. De cara a l’estiu, es podria tornar a trucar al 
Memorial Democràtic per tornar a preguntar com està el tema. Pot ser que la situació 
creada per la pandèmia hagi endarrerit el tema. 
 
 
6. TORN OBERT DE PARAULES 
 
El Sr. Forn comenta que es van afegir set o vuit noms més al llistat que hi ha a la placa 
del cementiri. S’ha parlat altres vegades de fer un monument amb el nou llistat, de la 
qual cosa ja s’ha parlat en altres reunions de la Comissió, però s’hauria d’anar concretant 
i tirar-ho endavant. La Sra. Vila comenta que s’hauria de mirar on es posa aquest 
monòlit, si al cementiri, on actualment hi ha la placa que substituirà, o en un altre lloc. 
Ella és partidària de posar-lo al cementiri, però una placa en comptes d’un monòlit. El 
Sr. Forn comenta que en algun poble també tenien una mena d’escultura, que seria una 
altra possibilitat. Quan es tiri endavant, s’hauria de fer una correcció definitiva del text i 
fer-ho. 
 
La Sra. Vila pregunta a la Sra. Viader si coneix algun tipus de recurs de la Diputació o de 
la Generalitat per poder digitalitzar l’arxiu de l’Associació de Puntaires d’Arenys de 
Munt, que inclou molts patrons de puntes. La Sra. Viader comenta que s’han d’anar 
mirant les subvencions que surten. La Diputació de vegades les dona des del Consell 
Comarcal i de vegades des de l’Arxiu Comarcal. Però comenta que l’entitat ha d’estar 
vinculada amb l’Ajuntament. Diu que ho preguntarà a l’arxivera i ens informarà del que 
sàpiga. La Sra. Vila explica que Can Borrell no és un lloc que tingui unes condicions 
òptimes per conservar documents, com ja s’ha fet palès algunes vegades amb l’Arxiu 
Històric Municipal. 
 
 
I, no havent-hi més temes per tractar, s’acaba la sessió a les 8 del vespre. 


