Amical Antics Guerrillers de Catalunya

Memòria 2021 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.

Reunions
-

7 gener 2021: Reunió de junta
15 gener 2021: Presentació de la web de l’Amical Antics Guerrillers de Catalunya, www.maquis.cat
5 febrer 2021: Record de la Retirada Republicana de 1939, marxa fins a la frontera de l’Alta Garrotxa i vídeo
commemoratiu
21 febrer 2021: Homenatge a Francesc Serrat Pujolar al Fossar de la pedrera del cementiri de Montjuic de
Barcelona
25 febrer 2021: Inici de les activitats de l’Any Cisquet 2021. Acte de record a Olot del 75è aniversari del seu
afusellament i presentació d’un vídeo d’homenatge
8 març 2021: Commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora
6 abril 2021: Reunió de junta
14 abril 2021: Acte de commemoració de la proclamació de la II República al Pavelló de la República de Barcelona
amb l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme i l’Amical de les Brigades Internacionals
16 abril 2021: Acte de commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la II República a Olot amb el PEHOC
17 abril 2021: Participació de Raül Valls representant a l’Amical d’Antics Guerrillers de Catalunya a Santa Pau
(Garrotxa) en la jornada de record del 90è aniversari de la II República
20 abril 2021: Reunió amb el Memorial democràtic per preparar les III Jornades d’estudi sobre el maquis
24 abril 2021: Participació de Joan Boada a la Primera jornada Pedagogia de la memoria en los centros educativos
7 maig 2021: Participació a la commemoració del 76è aniversari de la fi de la II Guerra Mundial a Europa al Parlament
de Catalunya
16 maig 2021: Reunió de junta
5 juny 2021: Presentació, juntament amb el PEHOC, a Olot de la nova edició del llibre “Cisquet, un maqui olotí”
12 juny 2021: III Jornada d’estudi sobre el maquis “Camins de memòria i paisatge, les rutes dels maquis” a Can Trona
de la Vall d’en Bas organitzada amb el Memorial Democràtic
12 juny 2021: Inauguració a la Vall d’en Bas del primer plafó de la “Ruta del maquis” entre Molló i Manlleu dedicat a
Lluís Martí Bielsa
13 juny 2021: caminada pedagògica pel tram Joanetes-Sant Miquel de Castelló de la Ruta Jové-Gros entre Molló
i Manlleu
3-4 juliol 2021: Participació i presència informativa a Castellnou del Bages, en la Jornada dedicada al maqui
anarquista Ramon Vila Capdevila, “Caracremada”
9 juliol 2021: Reunió de junta
26 juliol 2021: Presentació telemàtica de les activitats previstes per l’Any Victòria Pujolar
31 agost 2021: Reunió de junta
1, 2 i 3 octubre 2021: Participació a la XXII Jornades del maquis a Santa Cruz de Moya (Cuenca)
26 octubre 2021: Presentació de l’Any Victòria Pujolar al Palau de la Generalitat
5 novembre 2021: Inauguració del segon plafó memorial de les “Rutes del maquis” a la Vall de Bianya (Garrotxa)
dedicat a Francisco Pradal, un dels guies de la ruta
100 anys del naixement a Olot de Francesc Serrat Pujolar “Cisquet”
6 novembre 2021: Estrena a Olot del documental “Cisquet i el seu germà”, produït per l’Amical d’Antics Guerrillers
i dirigit per Marc Planagumà amb el suport del PEHOC i l’Ajuntament d’Olot
20 novembre 2021: Participació de Joan Boada en representació de l’Amical en l’acte de concessió del Premi
“Romà Planas i Miró de Memorials Populars” de l’Arxiu de la Memòria Popular de La Roca del Vallès concedit
pòstumament a Miquel Serrat Pujolar, germà d’en Cisquet, per la seva autobiografia “Memòries d’un emigrant
català ”
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4 desembre 2021: Presentació a Sant Feliu de Pallerols del documental “Cisquet i el seu germà” amb el suport de
l’Ajuntament
6 desembre 2021: Presentació a Can Trona de la Vall d’en Bas, en el marc de la Fira de Sant Nicolau, del documental
“Cisquet i el seu germà ”
11 desembre 2021: Presentació a Santa Pau i en el marc de les jornades antifeixistes “Mai més enlloc i contra
ningú” del documental “Cisquet i el seu germà”
22 desembre 2021: Reunió de junta
31 desembre 2021: Acte d’homenatge al maqui “Palau” i a la guerrilla antifranquista al Cementiri de Sant Iscle de
Colltort (Sant Feliu de Pallerols)

RECULL DE PREMSA
-

Avui es commemora el 75è aniversari de l'afusellament del maquí olotí Cisquet. Nació digital 25 febrer 2021
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/24425/avui-es-commemora-75e-aniversari-afusellamentmaqui-oloti-cisquet

-

75 anys de la mort de Francesc Serrat, Cisquet. 25 febrer 2021. La finestra Olot televisió
https://olottv.alacarta.cat/la-finestra/capitol/75-anys-de-la-mort-de-francesc-serrat-cisquet

-

Olot homenatja Francesc Serrat i Pujolar, quan es compleixen 75 anys del seu afusellament. Garrotxa digital 26 febrer
2021
https://www.garrotxadigital.cat/2021/02/26/olot-homenatja-francesc-serrat-i-pujolar-quan-escompleixen-75-anys-del-seu-afusellament/

-

Miquel Serrat en el record. El Punt avui 5 juny 2022
https://www.elpuntavui.cat/article/29-necrologiques/1980948-miquel-serrat-en-el-record.html

-

Dos dies de jornades sobre els maquis. El Punt avui 12 juny 2021
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1984549-dos-dies-de-jornades-sobre-elsmaquis.html

-

Can Trona posa en comú la memòria històrica sobre els maquis amb el turisme i el patrimoni. Garrotxa digital 12 juny
2021
https://www.garrotxadigital.cat/2021/06/12/can-trona-posa-en-comu-la-memoria-historica-sobre-elsmaquis-amb-el-turisme-i-el-patrimoni/

-

Turisme i memòries col·lectives contra la impunitat. 21 juny 2021. Ernest Cañada. Alba sud
https://www.albasud.org/blog/ca/1342/turismo-y-memorias-colectivas-contra-la-impunidad

-

La garrotxa dels maquis. Rere els passos de Cisquet. juliol 2021 Rutes de la memòria. Suplement de Sàpiens

-

Las Jornadas ‘El Maquis’ vuelven a Santa Cruz en formato presencial. Las noticias de Cuenca. 31 agost 2021
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/jornadas-maquis-vuelven-santa-cruz-formato-presencial56982

-

Cristina Zalba, una dona heroica a l’Oix de 1945. 2 setembre 2021. La Comarca

-

Promouen un documental sobreCristina Zalba. 9 setembre 2021. La finestra Olot televisió
https://www.youtube.com/watch?v=LLpCFIgLZTE&list=PLu2GiFZnxrUEgkmDHqljStN_Kw0s82rI&index=142&t=31s

-

Entrevista a Josep Serra i Sònia Sala. 20 setembre 2021 Connecti.cat
https://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_20092021
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Un representante del Gobierno de España acudió por primera vez en 33 años al homenaje a la guerrilla
antifranquista. El diario.es 4 octubre 2021
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/representante-gobierno-espana-acudio-primera-vez33-anos-homenaje-guerrilla-antifranquista_1_8366592.html

-

Relato de la fuga de un 'maqui' tras una redada franquista: “Esta campesina me ha salvado la vida”. 9 octubre 2021. El
diario.es
https://www.eldiario.es/catalunya/relato-fuga-maqui-redada-franquista-campesina-salvadovida_1_8326695.html

-

El documental ‘Cisquet i el seu germà’ veurà la llum després de tres anys aquest dissabte. Garrotxa digital 3 novembre
2021
https://www.garrotxadigital.cat/2021/11/03/el-documental-cisquet-i-el-seu-germa-veura-la-llumdespres-de-tres-anys-aquest-dissabte/

-

El documental ‘Cisquet i el seu germà’ veurà la llum després de tres anys aquest dissabte. Olot televisió 3 novembre
2021
https://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/el-documental-cisquet-i-el-seu-germa-veura-la-llumdespres-de-tres-anys-aquest-dissabte

-

260 persones presencien l’estrena del documental ‘Cisquet i el seu germà’ . Garrotxa digital 8 novembre2021
https://www.garrotxadigital.cat/2021/11/08/260-persones-presencien-lestrena-del-documentalcisquet-i-el-seu-germa/

-

El Cisquet, el maqui d’Olot ja no calla. El Punt avui 8 novembre 2021
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2054048-el-cisquet-el-maqui-d-olot-ja-nocalla.html

-

77 aniversari de l’assassinat del maqui “Palau”. 2 gener 2022
https://arxiujosepserradell.cat/77-aniversari-de-lassassinat-del-maqui-palau/

ACTIVITAT A XARXES SOCIALS
57 post publicats a Facebook, on tenim 1168 amics
34 post publicats a Instagram, on tenim 230 seguidors
A Twitter portem acumulats 759 tweets, amb 191 vídeos i fotos, 1285 likes i tenim 584 seguidors

MANIFESTOS SIGNATS I PROMOGUTS
-

Manifest 14F Entitats Memorialistes. “Que el silenci no ens faci còmplices”
Manifest de les entitats memorialistes de Catalunya a favor de la retirada del monument franquista de
Tortosa
Manifest per la inclusió de la memòria democràtica en el currículum escolar

RUTES DE MAQUIS
Ruta Jové-Gros
-

Realitzats 15 viatges d’exploració de la ruta
Dibuix i redacció de la ruta al maps de google
3

Amical Antics Guerrillers de Catalunya
-

Reunions amb ajuntaments:
· Presencials: Camprodon, Molló, Manlleu, Vall d’en Bas
· Telefònica: Vall de Bianya

-

Instal·lació dels plafons informatius de la ruta a 4 municipis
Diverses gestions telefòniques a ajuntaments i redacció i supervisió del text i fotos dels plafons als
municipis de Vall d’en Bas, Vall de Bianya, Camprodon i Molló.

Ruta Boada
-

Realitzats 16 viatges d’exploració de la ruta
Dibuix i redacció de la ruta al maps de google
Reunions amb ajuntaments: Les Planes d’Hostoles

Informes de l’Archivo histórico del PCE
Transcripció de 27 informes dels guies de l’equip de passos

ENTREVISTES A TESTIMONIS
-

Realitzades 12 entrevistes: Josep Solà, Família Platé, Carmen Colom Comas, Pilar Grabulosa Costa, Concepció
Vilalta Triadú, Josep Boada, Francesc Boada, Joaquim Sala, Jesús Sala, Emilie Matheu (Serrallonga, França),
matrimoni Maria Maià Barceló i Salvi Pujol Sala, Joaquima Grabulosa Sitjà

INVESTIGACIÓ A ARXIUS HISTÒRICS
-

Arxiu Històric de Girona: 8 agost i 22 de desembre
Arxiu Militar de Barcelona: 15 de desembre
Arxiu Històric del PCE: setembre, realitzada per l’Aniol Escorihuela

INVESTIGACIÓ DE FOSSES DE MAQUIS
-

Viatges: Oix , l’Esquirol, mas Torrent (Pruït)
Gestions a ajuntaments de Sant Pau de Seguries, Oix-Montagut, Susqueda, Osor
Recerca documents a Arxiu Històric de Girona i diverses publicacions

ASSESSORAMENTS
-

Assessorament a l’Aniol Escorihuela, alumne de l’IES Santiago Sobrequés de Girona pel seu Treball de recerca
“Joan Platé Vergés. Un maqui compromès amb la lluita per la llibertat”
Assessorament a l’Aina Reverter de Castellfollit de la Roca pel seu Treball de recerca sobre “Els fets de Puigvert”
Assessorament a Irene Solà per a una novel·la sobre els maquis
Assessorament a Sandra Blasco, de la Universidad de Zaragoza, pel seu treball sobre els “Homenatges als
guerrillers morts a Colungo el 1946”
Assessorament a Elvira Altés, biògrafa de Victòria Pujolar
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