
 

PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA 
DIFUSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA GUERRA 
CIVIL A TERRASSA.  
APROVADA 
 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Aquest 2016 es compleix el 80è aniversari del cop d’estat feixista que va donar lloc a l’inici de 

la Guerra Civil espanyola, un conflicte devastador que va marcar la història de l’estat espanyol, 

com també el de la nostra ciutat.  

Terrassa i la seva ciutadania, sempre sensible i conscient de la vàlua de la preservació de la 

història com a valor col·lectiu, ha mostrat en nombroses ocasions a través d’aquest consistori  

amb declaracions i iniciatives polítiques, així com amb iniciatives populars, la voluntat de no 

oblidar, de fer justícia i difondre a les generacions presents i futures la lluita per les llibertats 

d’aquells anys convulsos, el conflicte social i polític d’una ciutat industrial fortament 

polititzada, així com les conseqüències i repressió posteriors a la Guerra, ja sota el pes del 

règim feixista.  

El Museu de Terrassa, així com altres entitats de la ciutat (Òmnium, JERC Terrassa, Club Rotary, 

Centre d’Estudis Històrics de Terrassa...)  han organitzat visites guiades per descobrir els 

indrets marcats pel record de la Guerra a la Ciutat.  

Aquest octubre, a més, s’ha complert un any des que aquest consistori s’adherís a la Declaració 

del Govern de la Generalitat de Catalunya per designar el 15 d’octubre del 2015 Dia nacional 

en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la Repressió Franquista. Data 

escollida coincidint amb el 75è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, 

l’única sentència d’aquest tipus a la història d’Europa a un president d’una nació escollit 

democràticament . 

Un acord de la junta de Portaveus on aquest consistori es va comprometre a promoure accions 

relacionades amb aquella commemoració i que, un any després, podem perpetuar amb el 

temps.  

I és que, més enllà de les visites puntuals, amb la voluntat expressada anteriorment per aquest 

Ajuntament per valorar  la pluralitat de memòries al voltant de la Guerra Civil a la nostra ciutat, 

podem seguir l’exemple d’altres indrets de Catalunya per senyalitzar i possibilitar el 

coneixement autònom i directe de la ciutadania de quina fou la realitat terrassenca al voltant 

del conflicte. Desenvolupar itineraris com els ja existents a la Ruta dels búnquers del bosc de 

Rossa a Arsèguel, l’itinerari dels bombardejos a les Borges Blanques o els camins de la Guerra 

Civil a Rialp. Rutes necessàries per a la memòria col·lectiva dels terrassencs i terrassenques 

però també d’interès i necessitades de difusió externa, per donar a conèixer com es va 

desenvolupar la guerra i com va afectar una de les ciutats industrials més importants del País.  



És per aquest motiu que la Junta de Portaveus de Terrassa adopta els següents: 

ACORDS 

Primer. – Encarregar al Museu de Terrassa la identificació  dels principals espais escenari 

d'esdeveniments destacats durant els anys previs a  la Guerra Civil, la Guerra, el franquisme i la 

lluita per a la recuperació de les llibertats, des d’una perspectiva plural que reculli les 

experiències humanes viscudes pels habitants de la ciutat al marge de la seva filiació política. 

 

Segon. -  Senyalitzar adequadament aquests espais amb rètols permanents que facilitin la 

interpretació. 

 

Tercer. - Formalitzar i senyalitzar una ruta de la guerra civil que ressegueixi aquests espais. 

 

Quart. – Continuar posant periòdicament a l'abast dels terrassencs i visitants visites guiades a 

aquests espais de memòria històrica. 

 

Cinquè.- Publicitar la ruta de la Guerra Civil a la pàgina web de l'ajuntament i incorporar-la a 

l'oferta de rutes històriques - turístiques que es poden realitzar a la ciutat. 

 

Sisè.- Incorporar aquestes visites guiades a l'oferta d'activitats per a escoles que el servei 

d'educació posa a l'abast de tots els centres educatius. 

Setè.- Donar a conèixer els anteriors acords al Memorial democràtic i  demanar-li la seva 

col·laboració per l’elaboració i  difusió d’aquestes iniciatives.  

 


