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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
Certifico:   

 
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 18 d’octubre de 
2018, aprovà, per unanimitat, 20 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s, 
CUP-PA, ICV-EUiA-E i PSC-CP), la declaració institucional següent: 
 

“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport als 

actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals 
 
Les Brigades Internacionals van ser unitats militars integrades per 35.000 
voluntaris estrangers de 54 països que van participar en la Guerra d’Espanya al costat 
de l'exèrcit de la II República, per lluitar contra l'alçament  colpista de Francisco 
Franco contra el govern democràtic elegit a les urnes el 1936. Cal remarcar que les 
lluites sempre requereixen de confrontació. Les Brigades Internacionals no van 
combatre el feixisme oferint diàleg i restant passives davant d'aquest, sinó tot el 
contrari. 
 
Les Brigades van participar en la defensa de Madrid en 1936, les batalles del Jarama, 
Guadalajara, Brunete, Belchite, Terol, Aragó i l'Ebre i, a partir del 23 de setembre de 
1938, varen ser retirades seguint exigències internacionals amb l’objectiu de modificar 
la posició davant la intervenció estrangera del Comitè de No intervenció. El 28 
d'octubre de 1938 van rebre un multitudinari comiat popular a Barcelona. 
 
Les Brigades Internacionals no es van formar espontàniament, però la immensa 
majoria dels seus integrants sí que van ser veritablement "voluntaris de la llibertat", 
arribats des dels països dominats per dictadures i pel feixisme, com Alemanya, Itàlia 
o Polònia i, també,dels països democràtics com França (que va donar suport al 
major nombre de brigadistes, uns 9.000), la Gran Bretanya i els Estats Units. 
 
Mai en la història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional. 
Les Brigades Internacionals constitueixen un referent en la història del segle XX, tant 
espanyola com internacional, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels 
i les brigadistes i la promoció de la investigació històrica. El nostre país pot nodrir-se 
del coneixement d'aquesta singular experiència de solidaritat i lluita antifeixista del 
passat segle, que va tenir lloc enmig del conflicte bèl·lic que va ser antecedent 
immediat de la segona Guerra Mundial. 
 
I la ciutat de Barcelona, i per extensió els pobles i ciutats de les comarques properes, 
tenen l’oportunitat de recuperar una singularitat històrica. Rescatar la memòria i els 
vestigis dels brigadistes al nostre país no és només una qüestió de justícia amb la 
memòria col·lectiva de la Guerra d’Espanya, vol dir recuperar un patrimoni amb 
valor cultural, turístic i educatiu que pot enriquir simbòlicament les noves 
generacions. 
 
El 28 d'octubre de 2018 es commemorarà el 80è aniversari del comiat de les 
Brigades lnternacionals de Catalunya amb nombrosos actes. L'Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, així com organitzacions dedicades a 
l'estudi, divulgació i recuperació de la memòria de les Brigades Internacionals, 
contribuiran a promoure la difusió d'aquest esdeveniment històric del qual la ciutat de 
Barcelona va ser protagonista. 
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Cal divulgar amb orgull l'experiència, vestigis, i relats que ens van llegar els i les 
brigadistes i les persones que els van acollir i van conviure amb ells. 
 
En aquest sentit expressem que el poble del Masnou no pot restar aliè a les activitats 
programades i s’hi ha de sumar amb un suport polític explícit. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’Ajuntament Ple prengui els següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a les iniciatives per a la celebració del 80è aniversari del comiat 
de Barcelona de les Brigades lnternacionals, amb diverses activitats en la propera 
tardor. 
 
Segon.- Treballar per la defensa i difusió del llegat de les Brigades Internacionals 
de lluita contra el feixisme i per la recuperació de les restes dels i les brigadistes 
morts a Catalunya. 
 
Tercer.- Iniciar el procés per canviar els noms feixistes de tots els carrers i places de 
la vila, impulsant un procés participatiu pel re - nomenament dels mateixos. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords als grups parlamentaris del Congrés i Senat, 
del Parlament Europeu i del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya i fer-los públics a través dels mitjans habituals 
de comunicació de l’Ajuntament.” 
 
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de 
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.  
 
El Masnou 
 
[Firma01-01] 

 

Vist i plau 

[Firma02-01] 
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