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Gener
Com ja estava anunciat, presenta la seva dimissió de manera definitiva la Junta 
fundadora de Memòria H. Posteriorment vam fer una reunió conjunta al Cafè del Mar- 
amb altres grups com a recolzament- per intentar salvar i/o continuar  amb la nostra 
Associació.

Març
El dia 11 es redacta i envia el Manifest-crida (Publicat a la pàg. Web) i és enviat als 
mitjans i institucions mataronines per poder continuar amb la ruta marcada als nostres 
estatuts i intentar salvar-la de la seva desaparició.
La nova Junta és presentada  per part de l’antiga junta, fundadora de la nostra 
Associació de Memòria Històrica. 

Abril
L'1 d’abril -a la nostra seu social- estaven convocats i van assistir-hi alguns mitjans de 
comunicació, que posteriorment van comunicar i explicar el nostre Manifest.

Com cada any vam fer la Convocatòria i la invitació a les institucions -ressenyades al 
cartell promocional- de la ciutat amb una massiva assistència. Davant del monument als 
Brigadistes internacionals hem fet la nostra ofrena i commemoració amb discurs de 
Miki Ponce i moment musical per part de l’Escola Municipal de música. De baixada  de
cementiri vam fer el recordatori al mataroní Peiró, i ja davant del monument a les 
Víctimes del franquisme vam rememorar el seu record. A continuació tots els assistents 
vam compartir un pica–pica en honor a la República.

Setembre
El dia 10, a la sala de Plens de l’Ajuntament, vam fer al cap municipal l’entrega 
d’adhesió de nostra Associació a la Consulta del 9N; promoguda per part de l’Òmnium 
Cultural i l’ANC, vam estar-hi representats entre les 89 institucions mataronines 
presents a l’acte.

El dia 11 ens adherim a la proposta de l’Òmnium Cultural i participem a l'ofrena de la 
Diada davant el monument a Rafael de Casanova. Aquest any la concurrència ha estat 
molt nombrosa per part de moltes institucions mataronines.

El 22 de setembre vam participar –juntament amb altres tres emissores municipals- en 
un programa sobre la Memòria històrica treballada en els municipis implicats.

Octubre
Com cada any el 15 d’octubre commemorem en Lluís Companys, president de  
Catalunya, que el 1940, una vegada va ser entregat par la Gestapo a la dictadura  
franquista, va ser afusellat al castell de Montjuïc. La nostra participació està publicada a
la pàg. web, amb una gran assistència d'institucions i ciutadans.

Novembre
Preparació pel mes de gener per portar a terme l’acte de commemoració de l’Holocaust  
conjuntament amb l’Amical de Mauthausen.



Assemblea general el dia 29 de Novembre.-

ALTRES ACTIVITATS

Reunions de Junta- obertes a socis i amics:
Mes de gener; mes de febrer; tres al mes de març; una mini-junta no ressenyada en acta, 
al mes de juliol; mes de setembre; mes d’octubre i mes de novembre.

Notes i correus als socis/amics/simpatitzants i altres institucions. Moltes d’aquestes 
activitats estan ressenyades a la pàg. Web Memòria Històrica Mataró i al Facebook, a 
càrrec de la Carme Martí i d'en José Humberto respectivament, amb el nostre agraïment.
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