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ASSOCIACIÓ CATALANA D’EXPRESOS POLÍTICS DEL FRANQUISME 
Associació Catalana d'Expresos Polítics (ACEP) és una entitat fundada a Barcelona el 18 de febrer de 
1975 per Joan Colomines Puig, Agustí de Semir, Joan Antoni Cuadrado i Diago i Antonio Campos, amb 
signatures de suport de Jordi Carbonell, Manuel Vázquez Montalbán, Jordi Conill, Miquel Núñez González, 
Joaquim Boix, Catalina Juàrez, Maria Assumpta Cabré, Francisco Garcia Nieto i Adoni Gonzàlez, seguits de 
1.800 signatures més avalant la petició de legalització de la societat. Fou legalitzada finalment el 27 de 
febrer de 1976 

L'associació treballa per la recuperació de la 
memòria històrica col·lectiva referida a totes aquelles 
persones que van lluitar contra el franquisme pel 
restabliment de la democràcia.. El 2001 va rebre la 
Medalla d'Honor de Barcelona i el 2003 va rebre la 
Creu de Sant Jordi.

22 abril 2002, Liceu de Barcelona, Declaració per a 
un Memorial Democràtic







De 1904 Monarquia Alfons XII, Dictadura de Primo de Rivera, II República, 
Guerra Civil, Dictadura franquista, Transició i Democràcia fins 2017

Una història centenària acollint persones molt diverses: obrers, dirigents 
sindicals, polítics, estudiants, capellans, delinqüents, homosexuals.

Sense oblidar les dones entre 1955/1965.

Un espai amb moltes històries, algunes d’elles molt cruels: 23 persones 
executades a garrot vil, espai d’oprobi i crueltat. 40 executats a La Model



“La Model no ha estat modèlica com tampoc ho ha estat la història de Barcelona i de Catalunya al 
llarg d’aquests 113 anys. La Model ha estat sempre reflex i expressió de la realitat política i dels 
canvis de règim. Dictadura Primo de Rivera, Segona República, 1936, temps de guerra. Però la 
massificació i la ignomínia va arribar el 1939, amb la victòria de Franco (població reclusa a tot 
l’estat 550.000 persones). La Model un símbol de la repressió i un emblema de la memòria 
democràtica.” Agustí Alcoberro, comissari de La Model ens parla.

“Les relacions entre presó i societat són múltiples i complexes, el seu tancament una bona 
oportunitat per reflexionar col·lectivament i repensar aquesta institució al llarg dels seus 113 
anys de funcionament.” L’exposició no ens parla dels càstigs, pallisses, violència, massificació per 
als milers de militants republicans, anarquistes, socialistes i comunistes dels anys 40 i 50. 
Tampoc als anys 60 i 70, quan es va omplir d’obrers, estudiants, antifranquistes (PSUC i 
extrema esquerra); els protagonistes anònims de la Model són absents.” Manel Risques. 

Historiador 

“Els militants del PSUC –sigla que sorprenentment no apareix escrita ni un sol cop-. La Model va 
recloure preses polítiques i comunes entre el 1955 i el 1963 (tancament de les Corts i 
inauguració de la Trinitat). També les mares, esposes i filles de pres han estat víctimes. No 
mereixien, de nou, el càstig de l’oblit.” César Lorenzo, Historiador







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....









Francisco Boix militante de las Juventudes 
Socialistas Unificadas de Cataluña, que 
durante la Guerra Civil actuó como fotógrafo 
de la revista Juliol y en 1938 combatió en la 
30.ª División del Ejército de la República 
Española. En febrero de 1939 se exilió en 
Francia y fue internado en los campos de 
Vernet d'Ariège y de Septfonds. De allí salió 
para formar parte de una Compañía de 
Trabajadores extranjeros, integrada en el 
Ejército francés.
En mayo de 1940, como muchos españoles, 
cayó prisionero de las fuerzas alemanas que 
invadían Francia. Enviado al Campo de 
concentración de Mauthausen-Gusen, donde 
murieron dos tercios de los más de 7.000 
españoles allí internados. Tras su liberación 
en Mauthausen, Boix trabajó en Francia 
como reportero gráfico para la prensa 
cercana al Partido Comunista Francés 
(L'Humanité, Ce Soir, Regards).Falleció en 
París a la edad de 30 años, probablemente 
debido a una enfermedad renal relacionada 
con su periodo en Mauthausen.



El proper Ple de l’Ajuntament..., una moció per retre un homenatge 
als 11 veïns i veïnes de Rubí que van ser deportats a camps de 
concentració nazis. Taula de la Memòria Històrica amb participació 
d’entitats i associacions locals.
Projecte Stolpersteine, que relaciona art i memòria. Es tracta d’una 
iniciativa que compta amb la participació de l’artista alemany Gunter 
Demnig, qui realitza unes llambordes commemoratives en memòria 
de cadascuna de les víctimes del nazisme. Més de 1.800 municipis 
europeus s’han sumat a la iniciativa i ja hi ha prop de 60.000 
stolpersteine a tota Europa. 









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.”



“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”.



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.



Carmen 
Molinero

Catedrática 
d’Història 

Contemporània 
UBA

Ajuntament de 
Barcelona, 

Diada Nacional 
2016



Joan 
Busquet 

Ex-director 
de Treball

Octubre de 
2013

Salvador Alsius

TV3

Treball, la defensa de la 
llengua



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. 
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Jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg
de gent que va alçant-se
des del fon dels segles,
de gent que anomenen
classes subalternes,
jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg.
Jo vinc d’un silenci
que no és resignat,
.....
Jo vinc d’una lluita 
que és sorda i constant,
jo vinc d’un silenci
que romprà la gent
que ara vol ser lliure
i estima la vida, 
que exigeix les coses
que li han negat.



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)











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



Maó de la Presó de Carabanchel. 
Obsequi de Mercedes Gallizo, 
Secretaria general de instituciones 
penitenciarias (2004/2011), a Víctor 
Viñuales.



24 Gener de 1977

24 Gener de 2017



27 octubre 2017

Homenatge a Poble Nou



Maria Salvo, Lluís Bielsa...., Carles 
Vallejo..., relleu intergeneracional



La Model... Una memòria útil

La Model és La Model,

Espai i edifici memorial

“Estem assistint a l’intent de 
reescriure la història. A l’intent 
d’amagar el que va ser la 
resistència a la dictadura a 
Catalunya, on el PSUC, el  
moviment obrer, amb les CCOO 
al capdavant, o el moviment 
veïnal, etc, van tenir un 
protagonisme indubtable.”

Enric Cama

Professor d’història

La Manipulació de la Història, 
11.09.2017



El combat per la llibertat i els drets humans no caduca mai. Cal 
defensar-los cada dia. La memòria una eina per entendre el 

present i projectar-nos al futur. Llibertat, igualtat i fraternitat.



Via Laietana, 16-1ª planta

Telèfon, 934 812 853

E-mail: expres-pol@ccoo.cat

Twitter: @Exprespol
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