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ELS AJUNTAMENTS DAVANT LES PROPERES ELECCIONS 
MUNICIPALS MAIG 2019 

 
 

Des de ja fa alguns anys, l’Amical de Mauthausen i altres Camps està 
impulsant el projecte marc de Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai 
Més, de la que ja en formen part nombrosos municipis d’arreu.  Municipis que 
han acordat mocions en els seus plenaris i han signat convenis amb l’Amical 
per a treballar plegats pels objectius de protegir i defensar la memòria de la 
deportació republicana, la promoció i protecció dels Drets Humans i Civils, i la 
prevenció del feixisme, amb el desenvolupament de les polítiques públiques de 
memòria que des de l’administració i des de l’administració local espacialment 
es poden dur a terme. 
 
 Atès que al proper mes de maig hi ha convocades noves eleccions municipals, 
i que això pot afectar a la composició dels ajuntaments de la Xarxa, com a 
Xarxa Mai Més  volem fer arribar a tots els partits polítics, i als equips de 
govern actuals, un seguit de peticions i reflexions que entenem que ha de 
permetre que no es deixi enrere la tasca feta fins ara, i sobre tot que es reforci 
la que encara queda per fer en el futur més immediat. 
 
Es per això, que demanem a partits, grups i governs municipals que : 
 
 
 

1. Els propers ajuntaments que sorgeixin dels resultats de les eleccions del 
maig, en el seu cartipàs incorporin la regidoria de memòria històrica (be 
com a departament independent o bé unificat amb altres competències 
com cultura, solidaritat, drets civils, etc etc.). 

2. En els pressupostos (atès que el del 2019 ja estarà aprovat) a partir dels 
2020, s’incorporin recursos suficients per a desenvolupar eficientment les 
polítiques i activitats de memòria. 

3. A les regidories de memòria històrica existents i a les de nova creació, 
s’incorporin, suficients recursos humans per a la seva gestió i 
desenvolupament. 

4. Que a més dels recursos humans individuals i/o personalitzats, es treballi 
de manera transversal amb els altres departaments implicats en aquesta 
temàtica (educació, cultura, joventut, participació, solidaritat, etc etc..) i es 
creïn espais o taules transversals de coordinació i gestió. 

5. Que des d’aquests departaments competents en memòria històrica, es 
defineixin, desenvolupin i executin programes i activitats concretes (amb 
l’Amical de Mauthausen i altres camps, via conveni específic, i amb les 
altres entitats de la ciutat. 
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6. Que aquests programes i convenis amb l’Amical, incorporin evidentment 
els programes i propostes que ja es desenvolupin a la ciutat, i que 
s’integrin de manera coherent i conjuntament es retro alimentin. 

7. Els propers ajuntaments mantinguin i augmentis el seu suport al treball 
amb els joves dels centres educatius de les seves ciutats, i en mesura de 
lo possible el suport als viatges d’aquests  als camps de concentració, com 
a eina pedagògica cabdal i vacuna definitiva contra el feixisme. 

8. I que atesa la importància de protegir la memòria històrica i democràtica, i 
la necessitat del coneixement i difusió de la història i dels valors, 
assumeixin i proclamin el compromís clar i contundent  de no pactar amb 
VOX  i de treballar conjuntament (amb altres entitats com UCFR) per evitar 
la seva entrada a les institucions.  

 
 
 
 
Grup coordinador municipal de la Xarxa Mai Més. 
 
 
Barcelona , 1 de març del 2019. 


