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Gener.-  
A les 19 hores del dia 27, al passeig Carles Padròs , participem a l’Ofrena Floral en commemoració del 
dia oficial de la Memòria de l’Holocaust i Prevenció dels Crims contra la Humanitat. Amb  gran 
assistència de institucions mataronines , per la nostra part vam llegir un petit manifest  acompanyat de 
la lectura dels deportats  maresmencs als camps de concentració nazis; això amb la participaciió dels 
Joves per la Memòria HIstòrica David J., Júlia R  i.Claudia. 

 
Març 
Al Casal de Les Esmandies,  a les 19 hores del dia 17,  assistència a la presentació del llibre “Francesc 
Burniol: El mestre que fou depurat per republicà i catalanista”. Gran assistència i recolçament del llibre 
escrit i presentat per la nostra col.laboradora i historiadora Margarida Colomer.. Aquest llibre passa  a 
formar  part del nostre arxiu general. 

Abril  
Dia 11, dissabte,  a les 18 hores: assistència per part d’uns socis del nostre grup GRH. al desplegament  
de la bandera republicana, acte promogut par ICV a la pl.sta Ana de  Mataró. Igualment dos companys  
del Grup van col-locar la bandera republicana al monument a les Brigades Internacionals ( davant dels 
Salesians). 
Diumenge, 12.  Acte d’homenatge. 
Ofrena Floral davant el monument a les Brigades Internacionals,amb discurs del nostre president i amb 
el manifest commemoratiu par part d’en Agàpit Borràs i a continuació davant davant el monument a les 
Víctimes del franquisme amb manifest de la Noe Aiguasenosa.  Aquest acte va tenir una gran 
participació per part de les entitats mataronines i va estar clausurat amb un vermú /brindis  republicà 
per part dels assistents ; sempre acompanyats pel  grup musical BRIGADA INTERGENARACIONAL 
així con el escultor Allan Warren honorant amb una Placa la Memòria dels  Brigadistes.  
Dia 14. A les 19 hores , al local de l’Agrupació . Presentació de les investigacions  “Els joves amb la 
Memòria Històrica” , per pasrt d’ D. Jodar i na J. Riuhete.  i amb molt bona  acollida i amplia 
assistència que omplia la nostra sala d’exposicions. 

Maig 
Des del 19 de maig al 1 de juny. Exposició “RESISTENTS I DEPORTADES”, sobre les dones  i el seu 
rol fonamental durant el temps de captivitat als camps.  
Exposat al Foment Mataroní, amb motiu del 70è aniversari  de l’alliberament dels camps de 
concentració nazis. Amb la presencia inaugural  part part de les autores del projecte expositor. i una 
amplia gama de publicacions sobre el tema. Llàstima que l’assistència durant els 15 dies dies 
d’exposició hagi estat tan minsa. 

Setembre  
Dia 11. Ofrena floral i Commemoració amb motiu de la Diada, davant del monument a Rafael de 
Casanova. La nostra participació formava part d l’amplia gama d’entitats mataronines adherides i 
representades  en aquest acte, promogut par l'Omnium Cultural. 

Octubre 
Participació en l’Ofrena i Commemoració davant el monument d’en LLuis Companys, amb motiu del 
75è aniversari de l’assassinat  del President. 
Novembre 
Dia 5, a les 18’30h. ERC presenta una moció al  Ple de l’Ajuntament de Mataró. El nostre Grup 
presenta un manifest- defensat per part de la MªModesta- per recolçar la moció debatuda  demanant 
l’anul.lació del judici contra el president Lluís Companys.  



 
 
 
ALTRES ACTIVITAS 
Reunions de Junta , obertes ,i sovint participatives per part de nous socis , i amics. 
Realitzades, al menys, una vegada al mes, als messos de gener, febrer març, abril, juny, setembre, 
octubre, novembre., i tal com està inscrit al llibre d’actas. 
 
Notes  i correus als socis,amics /amics/simpatisants i altres institucions 
Moltes d’aquestes activitats ja estan ressenyades a la nostra pàgina web i al correu tan rebut com enviat 
i re-enviat. 
Recordem que la nostra pàg.web: www.memoriahiostoricamataro.org 
Així com el correu:                        grhmataro@gmail.com 
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