
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE MOLLET EN COMÚ I ARA MOLLET-ERC-
MES PER AL FOMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA A MOLLET DEL VALLÈS 

 
Atenent els resultats d‘un treball de recerca en l’àmbit de secundària sobre el 
tractament de la memòria històrica i democràtica de la ciutat, a partir d’enquestes 
sobre el grau de coneixement de la població molletana respecte a la història de 
Mollet,  en particular sobre l’etapa de la Guerra Civil i quina és la seva valoració 
respecte al tractament d'aquesta 
 
Atenent l’escàs coneixement, particularment entre la població més jove, de fets 
històrics relatius a la ciutat, i el fet que la majoria dels enquestats desconeixen els 
fets que van succeir a Mollet, durant la Guerra Civil. 
Considerant però, que la majoria de la població enquestada creu que és molt 
important mantenir viva la memòria històrica. 
 

A Mollet del Vallès tenim varis monuments i actes en el calendari institucional i de 

la ciutat dedicats a la Memòria Històrica, com són: Homenatge a les víctimes dels 

bombardeig (als Quatre cantons), el Monument a Lluis Companys i els immolats per 

la llibertat a Catalunya, i el Monument a les persones assassinades al camps nazis, 

a la Plaça Amical Mathausen. 

Davant les inquietuds respecte el resultat del treball de recerca sobre el grau de 
coneixement i tractament de la memòria històrica i Democràtica, es proposen un 
seguit de mesures que es consideren necessàries d'implementar en la ciutat, per tal 
de seguir demostrant el caire democràtic de la ciutat.  
 
Atès que a Catalunya el Memorial Democràtic impulsa la instal·lació d’unes 

llambordes en homenatge a les víctimes dels camps de concentració i que ja hi ha 

algunes llambordes d’aquest tipus, anomenades Stolpersteine a poblacions 

catalanes. Així mateix, l’associació Projecte Homenatge vehicula les peticions de 

pedres per a alcaldes i regidors assassinats pel franquisme.  

Atès que a Mollet del Vallès tenim documentades un mínim de 5 persones 

deportades i assassinades als camps de concentració nazis (Pere Cuyàs Niubó, Joan 

Molins Maynou, Joan Tura Ros, Vicenç Bachs Vila, i Antonio López Tarragona); així 

com un alcalde republicà assassinat pel feixisme espanyol (Josep Fortuny i 

Torrents). 

Atès que és una bona manera de recordar les víctimes del nazisme alemany i del 

feixisme espanyol. 

De fet, ja en un Ple es va aprovar una proposta en el sentit de col·locació de 

llambordes Stolpersteine a la nostra ciutat.  

Per tot l’exposat anteriorment, des dels grups municipals de Mollet en Comú i Ara 
Mollet-ERC-MES es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. Estudiar la Implementació des de l'ajuntament en col·laboració amb altres 

entitats, d’un pla de difusió de la Memòria Històrica als centres educatius de 

secundària de la ciutat i a la ciutat en general, per tal de donar a conèixer la 

història de la ciutat de Mollet.  

 

2. Impulsar definitivament i amb caràcter d’urgència per part de l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès –conjuntament amb les famílies- el projecte de llambordes 

Stolpersteine a la ciutat i procedir a la col·locació de les mateixes a diferents 

espais de la ciutat, en honor a tots els molletans perseguits pel feixisme. 

 



 

3. Fer arribar el contingut d’aquests acords al conjunt d’instituts de secundària de 

la ciutat, al Memorial Democràtic, a l’Associació Projecte Homenatge, i a 

l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya. 

                                                          

Mollet del Vallès, 14 de gener de 2022 


