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Domènec Martínez, membre de l’Associació catalana d’expresos polítics del franquisme



Gregorio López 
Raimundo, Francesc 
Boix i Maria Salvo

JSUC, 1936...

La defensa de la 
legalitat republicana i la 
lluita contra el feixisme 
i la dictadura, 
assignatura pendent a 
les escoles....







Terrassa, un temps...,

“La població terrassenca va viure 
els seus moments més dramàtics, 
després de la Guerra Civil, el dia 
25 de setembre del 1962, quan 
una rierada va provocar la mort i 
desaparició de centenars de 
persones i nombroses pèrdues 
materials (...) L’impacte dels fets 
viscuts aquella nit i els dies 
posteriors ha quedat gravat en la 
memòria dels terrassencs i 
terrassenques que en van veure o 
patir les conseqüències.”

A Terrassa, les activitats i lluites dels 
anys 50, organitzades per l’accés a 
l’aigua, el corrent elèctric o el 
clavegueram, de manera clandestina o 
en aparença espontània, evidenciava 
l’existència d’un moviment veïnal



“Immediatament després de les 
riuada, es produí la confluència 
silenciosa i clandestina entre els 
sectors progressistes i antifranquistes, 
d’una banda, i els populars, d’altra; el 
cas de Ca n’Anglada és emblemàtic, 
car es produí un treball conjunt de 
l’Associació de Veïns entre militants 
del nacionalisme català moderat 
(UDC), l’església progressista i els 
comunistes del PSUC.”

“El  moviment veïnal terrassenc, en el 
seu origen, té un marcat caràcter de 
classe, tant quantitativament com 
qualitativament: sorgeix als barris 
obrers d’immigrants de la perifèria de 
la ciutat i els seus fundadors i 
components són majoritàriament 
treballadors. (...) La interrelació entre 
el moviment obrer i el veïnal és 
directa (...) lligats al PSUC, a tots 
dos àmbits.”



Els barris de La Cogullada i La 
Maurina (Terrassa)



“El moviment veïnal terrassenc, com el català, 
és fill de la immigració, així, l’any 1965, la 
meitat dels terrassencs no havia nascut a 
Catalunya”

Autoconstrucció, el barraquisme i els habitatges 
col·lectius (a la perifèria) públics o privats. 
Especulació, manca de serveis i equipaments, 
manca de trama urbana, corrupció i explotació. 
La dictadura i els seus suports.

El moviment veïnal, obrer i antifranquista, va 
fent camí als barris tal com ho recullen els 
informes de les autoritats franquistes: “la 
labor subversiva en el barrio son múltiples. 
Confluyen los trabajadores con los problemas 
de las empresas, los jóvenes con los de la 
educación y los vecinos con los problemas de 

urbanismo, escolarización, sanitarios, 
transportes, mercados, etc. La mentalización es 
común. Todos viven los problemas de todos 
y la acción subversiva prospera en 
progresión geométrica”.



El mateix podriem dir de ciutats com Santa 
Coloma, Cornellà o l’Hospitalet, 
“Sindicalisme veïnal” en paraules de M. 
Castell i J. Borja. Mobilitzacions davant les 
dures condicions de vida: habitatges 
dignes (aigua, electricitat, clavegueram), 
condicions higièniques (neteja i recollida 
d’escombreries), la sanitat (dispensaris 
mèdics) o l’ensenyament (llars d’infants, 
escoles i biblioteques). 



Terrassa la Roja, és parlar de Juan Martínez, dirigent de la 
construcció, de López Neiro, líder de la AEG, de Cèlia 
García López, la més votada a les eleccions sindicals de 
1966 (han ganado los colorados), a Fontanals, o Cipriano 
García, la persona amb més autoritat i capacitat a les 
assemblees de CCOO de Terrassa. Tèxtil i metall. Teníem 
una bona escola.



Del primer de maig del 66 (Les Planes) passant pel primer de maig del 1969 (La Modelo), fins el primer de 
maig de  1976 (Carabanchel. Madrid): El combat pels drets socials i per les llibertats. 
JCC/UJCE/PSUC/CCOO. Una història i militància col·lectiva. 
 



Les idees no vieun sense organització (Gramsci)

"Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia;
Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo;
Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza“

Antonio Gramsci (1891-1937)

Volíem canviar el món ....!

Jo vinc d’un 
silenci
antic i molt llarg
Jo vinc d’un silenci
que no és resignat,
.....

Raimon
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Lluita, compromís i militàncies







vocació internacionalista i antiimperialista





Aprenent d’una realitat nova, canviant, més plural, complexa i diversificada, on 
arrelaven les preocupacions, els neguits, les reivindicacions i també les 
emocions de la gent jove.

Fugíem de qualsevol tàctica avantguardista, redemptora “pocs i bons”, 
procuràvem justament el contrari: influir i dinamitzar  les idees de canvi.

Utilitzant tots els espais possibles per a l’acció política oberta, creant plataformes 
i dinàmiques de participació en que fructificaven “manifestos”, proclames 
diverses, festivals, recitals i altres formes de lluita per la llibertat. I evidentment 
per fer possible el proselitisme. 

“La actividad de la JCC acompañó a la del 
PSUC en la conversión de Comisiones Obreras 
en una gran organización de masas, en la 
creación de la Assemblea de Catalunya y en la 
promoción de las grandes acciones populares 
que hicieron de Cataluña el principal bastión 
de la lucha contra el régimen.

Fue decisiva, además, su participación para la 
formación de las JJ.CC a escala de toda 
España.”

Gregorio López Raimundo, 9 de junio de 2005









Què volen aquesta gent que 
truquen de matinada?

Lluís Serrahima

Maria del Mar Bonet

Enrique Ruano, estudiant, mort el 20 de 
gener de 1969, acusat de repartir 
propaganda de CCOO, tenia 21 anys







Anys 77, 78, 79...,

Tot està per fer, i tot és possible

Miquel Marti Pol



24 Gener de 1977

24 Gener de 2017





“La posverdad es el prefascismo”, advierte Timothy Snyder, 
historiador (La Vanguardia 27.02.2017)



Fossar de la Pedrera, 12 febrer 2017. 

Enric Pubill i Munsa Mompió, memòria, present i futur

“Sabem que no podem resignar-nos. Que hem de lluitar, protestar (...) I sabem 
que hem de fer el mateix amb la memòria històrica, no podem resignar-nos a 
oblidar. La gent jove hem de poder conèixer tota la nostra història (...) Nosaltres 
seguirem lluitant perquè el nostre passat segueixi viu i ningú oblidi d’on venim, 
per poder tenir el present i el futur que ens mereixem.”      Munsa Mompió, JEV



Tenim memòria (venim d’on venim!)

Davant dels feixisme emergents:

Més Llibertat, més Igualtat, més 
Fraternitat!



Blog: nascutel49

Domènec Martínez García


	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 13
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 18
	Diapositiva 20
	Diapositiva 22
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 28

