Amical Antics Guerrillers de Catalunya

Memòria 2020 de l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya
El pla de treball de l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya s’ha hagut de modiﬁcar per les mesures COVID-19.
Malgrat tot hem pogut dur a terme bona part de les activitats previstes. S’ha ajornat l’estrena del documental.

Reunions institucionals i de treball
- 23 gener 2020: Reunió amb Pau Presas, vicepresident de la Diputació de Girona.
- 25 febrer 2020: Reunió amb Turisme Garrotxa per tractar de les rutes del maquis a la comarca.
- 8 juliol 2020: Reunió amb Alfons Quera, director del MUME.
- 9 juliol 2020: Reunió amb Albert Fàbrega historiador de Sant Mateu de Bages.
- 23 setembre 2020: Entrevista amb Domènec Òrrit, alcalde de Castellnou de Bages .
- 4 novembre 2020: Reunió amb Eduard Llorà, alcalde de les Planes d’Hostoles.
- 12 novembre 2020: Reunó amb Josep Coma, alcalde de Molló. (Videoconferència).
- 21 novembre 2020: Reunió amb Francesc Oliveras, alcalde de Sant Aniol de Finestres.
- 5 desembre 2020: reunió amb Alfons Quera, director del MUME (Videoconferència).

Marxa de la retirada
(des de Sadernes a Sant Llorenç de Cerdans, Catalunya Nord)
Per a rememorar el dia en què la família Serrat Pujolar va iniciar el seu camí cap a l’exili.
2ª Edició. Commemoració de la retirada republicana a la Garrotxa, el dia 2 de febrer de 2020.

Xerrades i conferències
- 1 febrer 2020: Conferència “La retirada, memòries viscudes” a càrrec d’Antoni Cisteró al
Núria Social d’Olot
- 5 febrer 2020: Xerrada a càrrec de Raül Valls i exposició “Cisquet, un maqui olotí” a dos
grups de 2n de batxillerat de l’IES Olivar gran de Figueres.

Jornades d’estudi sobre el maquis a Catalunya
2ª Edició: “Maquis: guerres irregulars, resistències antifeixistes a Europa”
(el dia 12 de juny del 2020, jornada virtual)

Actes Varis
- 8 febrer 2020: Dia de l’exili i la deportació. Coll de Lli.
- 16 febrer 2020: Homenatge a Francesc Serrat Pujolar al Fossar de la Pedrera del cementiri de
Montjuic de Barcelona.
- 25 abril 2020, participació a la Jornada del 25 aprile, il Giorno de la Liberazione amb
commemoració del 75è aniversari de l’alliberament del feixisme a Itàlia organitzat per Altra
Itàlia.
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- 8 maig 2020: Commemoració del 75è aniversari del ﬁniment de la II Guerra Mundial a Europa al
Parlament de Catalunya, Barcelona.
- 27 juny 2020: Homenatge als maquis Joan Panyella, Ramon Solsona i Àngel Moreno, que van
morir el 23 de juny de 1953 a la Font de Planells de Sant Ferriol i són enterrats al cementiri de
Besalú.
- 7 setembre 2020: Jornada virtual “L’operació Bolero-Paprika 70 anys després”
- 26 setembre 2020: Ruta dels fets del Puigvert.
- 26 setembre 2020: Digniﬁcació de la tomba del maqui “Palau” al cementiri de Sant Iscle de
Colltort, La Garrotxa.
- 26 setembre 2020: Inauguració de la placa d’Espais de memòria a Sant Iscle de Colltort, La
Garrotxa.
- 27 de setembre 2020: Homenatge al ﬁlòsof alemany Walter Benjamin en el 80è aniversari de la
seva mort al Cementiri de Port Bou, Girona.
- 1-3 octubre 2020: XXI Jornades dels maquis a Santa Cruz de Moya (virtuals)
- 18 octubre 2020: Homenatge als immolats per la llibertat de Catalunya al Fossar de la Pedrera
de Montjuic, Barcelona.
- 12 desembre 2020: Inauguració d’un plafó dels Espais de memòria digniﬁcant la tomba dels
maquis Celes i Quique, al cementiri d’Espolla, Girona.
- 17 desembre 2020: Lliurament de la Medalla d’or al mèrit cívic de l’Ajuntament de Barcelona a
Lluís Martí Bielsa
- 31 desembre 2020: Homenatge al maqui “Palau” al cementiri de Sant Iscle de Colltort, La
Garrotxa, en ocasió del 76è aniversari de la seva mort.

