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Copenhage - Barcelona: bicicletes, brigadistes i fraternitat

https://wordpress.com/post/nascutel49.com/563

https://wordpress.com/post/nascutel49.com/563








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. 



Europa, 75 anys després de l'alliberament dels camps. Fraternitat, 

internacionalisme i solidaritat
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“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.



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)
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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.











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



24 Gener de 1977

24 Gener de 2017









https://www.youtube.com/watch?v=hkjVXCiN9XY

&t=582s
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En Francesc Boix, fotògraf, i la Maria Salvo, dues vides i un centenari
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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.
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