
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020 

ACTIVITATS  REALITZADES PEL GRMHC 

I PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS REALITZADES

 PER ALTRES ENTITATS



DE GENER A DESEMBRE

Col·laboració  i  coordinació  amb  la  Coordinadora  d'Associacions  per  la  Memòria
Democràtica del País Valencià.
L’any 2019 es  van realitzar  a València  les primeres trobades  amb la  finalitat  de constituir  una
federació de grups memorialistes al País Valencià. La primera assemblea constituent tindria lloc el 5
d’octubre del 2019. El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló va estar present, i a
partir d’aquests moments formarà part d’aquesta iniciativa. Serà l’any 2020, quan formalment  i
amb  la  denominació  de  “Coordinadora  d'Associacions  per  la  Memòria  Democràtica  del  País
Valencià”,  es  constitueix  una  federació  d’associacions,  acollida  a  les  disposicions  de  la  Llei
Orgànica  1/2002,  22  de  març,  reguladora  del  Dret  d'Associació  i  a  la  Llei  14/2008,  de  14  de
novembre,  d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i l’empar del disposat  a l’article 22 de la
Constitució,  amb  personalitat   jurídica  i  plena  capacitat   d’obrar  sense  ànim  de  lucre,  per  a
coordinar, cooperar, i donar suport als treballs i reivindicacions amb el respecte d’autonomia de
cadascuna de les organitzacions.
Els seus principis, continguts als Estatuts, seran defensar, proclamar, difondre i recolzar  els drets
humans fonamentals,  recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans,  i la llei 14/2017 de
la Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana i quantes anàlogues
puguen existir per a la consecució de les finalitats d’aquesta associació recordant a les institucions
el seu deure amb els ciutadans i el compliment de la llei.
Durant l’any 2020 cal destacar les exhumacions realitzades al cementeri de Paterna i les Missions
de Memòria, un projecte educatiu iniciat i desenvolupat als IES al llarg del territori i interromput
amb motiu de la pandèmia. 
La  Coordinadora  té  actualment  establert  un  conveni  amb  la  Generalitat  Valenciana  per  a  la
realització dels seus projectes que està pendent de signatura. El nostre Grup manté una línia de
col·laboració en alguns d’aquests projectes del conveni com la creació de l’arxiu de la memòria a
l’àmbit  de  la  comunitat.  També  hi  ha  una  línia  de  coordinació  amb  els  projectes  educatius
interromputs per la pandèmia amb la programació de visita conjunta a l'IES d’Almenara. El punt de
partida  va  ser  la  realització  d’una  reunió  de  representants  de  València  i  del  nostre  Grup  amb
l’Ajuntament de Castelló i  el regidor d’educació. I una col·laboració amb el compliment de la llei
en l'eliminació de vestigis franquistes.
El  Grup  té  representació  en  el  Consell  Directiu  de  la  Coordinadora  i  participa  en  les  seues
assemblees i  en les generals de la Coordinadora; entre les realitzades a Castelló, entre altres, cal
destacar la de familiars de les víctimes de les fosses de Castelló conjuntament amb la representació
de famílies de les víctimes de les fosses de Paterna. 



FEBRER

Reunió sobre projectes educatius de memòria a l’Ajuntament de Castelló

El  passat  6 de febrer  l’Ajuntament  de Castelló  va celebrar  una reunió convocada pel  regidor
d’Educació, Francesc Mezquita, per establir i recollir propostes de memòria històrica educatives
per difondre entre els IES de la ciutat, amb la participació de representants del CEFIRE, el Grup
per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i la Coordinadora d’Associacions de Memòria
Històrica del País Valencià, que va presentar el seu projecte “Missions de la memòria”.

Presentació llibre «Memòria dels vençuts»
Dijous 6 de febrer a les 19.30 h a la Casa dels Mundina a Vila-real va tindre lloc la presentació de
la novel·la "Memòria dels vençuts" escrita pel membre del GRMHC Francisco Mezquita Broch.
L'acte va ser presentat per Francesc Mezquita Partuel.

Participació II Seminari de Fons Orals "Història, memòria i fons orals"
La Societat Coral el Micalet va acollir un seminari internacional dedicat a la Història, memòria i
fonts  orals en  el  qual  es  va  mostrar  les  experiències,  tant  personals  com  col·lectives,  en
l'elaboració de la font oral i en la construcció d'aquests arxius. Es va dur a terme en la seua de
l’entitat els dies 7 i 8 de febrer. La trobada, organitzada per l'Associació Cultural Institut Obrer
(ACIO), l'Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals (AVIFOR) de la Universitat
d'Alacant, la Fundació Salvador Seguí (FSS) i El Micalet, va comptar amb 15 ponències i diverses
activitats complementàries i  lúdiques com el recital  Vers memòria a càrrec de Víctor i  Gabriel
Benavides i  una actuació  musical  amb les  coples  de Mike i  Mico,  Cuando te  duela  España.
El  dissabte 8,  el  II  Seminari  Internacional  es va iniciar  amb la  ponència de la  companya del
GRMHC Maribel Peris (Consell Valencià de Cultura, GRMH) sobre la trajectòria de les Fonts Orals
al  GRMHC  de  Castelló,  i  va  continuar  amb  les  de  Miguel  Asensio  (UV),  Mónica  Ibáñez
(documentalista),  José Ramón Valero (UA, AVIFOR),  Alejandro Macharowski  (ESAT) i  la  taula
rodona amb els companys del GRMHC Francesc Mezquita i Juan Luis Porcar i Laura Benadiba i
Lluís Úbeda (Otras Memorias, Argentina) sobre arxius amb la qual es va clausurar la trobada.



Publicació en la web del GRMHC article d'investigació sobre «Matías Sangüesa i  Carlos
Selma»
L'article  «Matías  Sangüesa  i  Carlos  Selma»  escrit  per  l'investigador  i  membre  del  GRMHC
Francesc Mezquita Broch  parla de la fígura dels dos presidents de la Diputació Provincial de
Castelló de 1931 fins a 1937.
               http://www.memoriacastello.cat/docs/20052100.pdf

Participació Fira d'Entitats per la Llengua a Castelló
El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló va participar dissabte 15 de febrer en
la Fira d'Entitats per la Llengua en la plaça major de Castelló.

  

http://www.memoriacastello.cat/docs/20052100.pdf


MARÇ

Itinerari «Castelló republicà»
Dimarts 3 de març el nostre company Joan Miquel Palomar va realitzar l'itinerari guiat "Castelló
Republicà" amb l'alumnat de 2Batxillerat de l'IES Sos Baynat de Castelló.

Itinerari «Castelló republicà»
Dijous12 de març el nostre company Joan Miquel Palomar va realitzar l'itinerari guiat "Castelló
Republicà" amb l'alumnat de 2Batxillerat de l'IES Sos Baynat de Castelló.

    



ABRIL

Publicació de la tercera edició revisada del llibre «Un paìs en gris i negre. Memòria històrica
i repressió franquista a Castelló»
Al mes d'abril es va publicar la tercera edició revisada del llibre  «Un paìs en gris i negre. Memòria
històrica i repressió franquista a Castelló» del membre del GRMHC Juan Luis Porcar dins de la
col·lecció Història i memòria de les publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló. Tanmateix,
s'ofereix en versió e-book.
                       http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=1794

Publicació en la web del GRMHC article d'investigació «80 anys després, executats a la
presó de Castelló».
L'article  «80 anys després, executats a la presó de Castelló» escrit per l'investigador i membre del
GRMHC Juan Luis Porcar, narra l'execució massiva  de 28 homes a la presó de Castelló el 25
d’abril de 1940. 
                      http://memoriacastello.cat/20052600.html

http://memoriacastello.cat/20052600.html
http://www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=1794


MAIG

Informe sobre les plaques franquistes existents en els carrers de la ciutat de Castelló. 
El GRMHC ha redactat un informe amb les plaques franquistes existents en els carrers de la ciutat
de Castelló a petició de la Regidoria de Cultura per a procedir a la seua retirada.

Informe sobre els espais de memòria a la ciutat de Castelló. 
El GRMHC ha redactat un informe amb els espais de memòria de la ciutat de Castelló a petició de
la Regidoria de Cultura per a procedir a la seua senyalització.



Publicació al periòdic El Mundo de Castelló de la investigació de Queta Ródenas sobre
«Dones immortals» soterrades al Cementeri de Castelló.
Queta Ródenas, investigadora i  membre del GRMHC, ha publicat els diumenges des del mes
d'abril a El Mundo de Castelló diversos articles sobre «Dones immortals» soterrades al Cementeri
de  Castelló.  Entre  elles,  Dolores  Nebot  Morte,  Elisa  Ull  Marí,   Francisca  García  Mir,  Isabel
Martínez Blaya dones represaliades pel franquisme.

JUNY
Assessorament treball de recerca “Las Huellas del Franquismo en nuestro entorno: De la
geografía a la memoria”  IES Penyagolosa 
L'alumnat Adriana Torija, Sara Prieto, Roberto Chesa i amb la col·laboració del professor Víctor
Artola de l'IES Penyagolosa de Castelló de la Plana han aconseguit el primer premi del X Premi
d'història i patrimoni de l'UJI amb el treball  de recerca “Las Huellas del Franquismo en nuestro
entorno: De la geografía a la memoria”.  El nostre company Joan Miquel Palomar ha assessorat
l'alumnat en la seua recerca. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BE6IFwUhp8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=3BE6IFwUhp8&feature=emb_logo


Assessorament en la primera campanya d'exhumacions en el cementeri de Castelló per la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
El 29 de juny es va iniciar  la  primera campanya finançada per la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. La campanya es va poder realitzar després de
ser seleccionat el projecte d'exhumacions presentat pel Grup per la Recerca de la Memòria de
Castelló a principis de 2019, els tràmits de licitació del concurs i adjudicació del contracte es van
dilatar, juntament amb els imprevistos i paralització d'activitats obligada per la Covid. Finalment
l’últim cap de setmana de juny després d’una reunió informativa amb els familiars i la participació
d’Iñaki Pérez, director de Memòria Democràtica, es van iniciar els treballs per part de l’equip tècnic
Drakkar Consultores, de Madrid. Membres del nostre grup han assessorat l'empresa adjudicatària
i als tècnics de Conselleria durant el procés.

AGOST

Publicació en la web del GRMHC article d'investigació sobre «Una història que cal contar:
Ateneu Jove d'Almassora»
A la  nostra  web  podreu  tronar  l’article  d'investigació  de  Társila  Galdón  sobre  l'Ateneu  Jove
d'Almassora.

http://www.memoriacastello.cat/docs/20080600.pdf 

http://www.memoriacastello.cat/docs/20080600.pdf


Participació  en  VIII  Campanya  d'Excavació  i  Exhumació  de  Fosses  de  la  Guerra  Civil
Espanyola en el Front de Llevant a Vistabella del Maestrat 
Del 14 al 21 d'agost del 2020 no van poder realitzar-se  les XI Jornades de Memòria Històrica
dVistabella del Maestrat a causa d'un brot de COVID-19 en la localitat de Vistabella. Aquestes
anaven a realitzar-se conjuntament amb la VIII Campanya d'Excavació i Exhumació de Fosses de
la Guerra Civil Espanyola en el Front de Llevant. Les Jornades estaven organitzades pel Grup per
la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, la Asociación Científica Arqueoantro, el Centre
d'Estudis  del  Penyagolosa  i  el  Grupo  para  la  Recuperación  de  la  Memoria  Histórica  amb la
col·laboració  de  l'Ajuntament  de  Vistabella  del  Maestrat.  En  la  VIII  Campanya  d'Excavació  i
Exhumació de Fosses de la Guerra Civil Espanyola en el Front de Llevant només s'ha realitzat
l'exhumació a la fosa de Marimon a causa de la urgència en rescatar les restes òssies d'aquesta.
Han  sigut  tres  jornades  d’excavació  a  càrrec  de  l’equip  d’ArqueoAntro,  que  ha  treballat
laboriosament per tal de recuperar les restes del que sembla ser un soldat republicà caigut durant
la  retirada després  de l’entrada feixista.  Aquesta  exhumació  ha comptat  amb la  col·laboració
d'Antonio Giner, membre del nostre grup i del Centre d’Estudis de Penyagolosa. 

SETEMBRE

Participació Festival Imaginaria Fotografía en Primavera 2020 de l'UJI.
El 18 de setembre Franscesc Mezquita, membre del GRMHC, va participar en la presentació i
col·loqui del documental «Hasta pronto hermanos. Las brigadas internacionales La desbandá»
dirigit  per  Fernando  Alcalde  dins  del  Festival  Imaginaria  Fotografía  en  Primavera  2020
organitzar per la Universitat Jaume I de Castelló. 



Visita guiada «Línea XYZ» a Geldo.

Diumenge 27 de setembre a Geldo dins de la programació cultural programada per la Asociación
Cultural  Torre Selda va tindre lloc la visita guiada a la «Línea XYZ» pel membre del GRMHC
Ramón Juan.

Assessorament  en  la  tercera  campanya  d'exhumacions  en  el  cementeri  de  Castelló  de
l'Ajuntament de Castelló
El  30  de  setembre  es  va  iniciar  la  tercera  campanya  d'exhumacions  dels  represaliats  del
franquisme al cementeri de Castelló finançada per l'Ajuntament de Castelló amb la Diputació de
Castelló. Aquesta tindrà una durada de 7 setmanes i es realitzaran 42 exhumacions.

OCTUBRE

Xerrada «Drets democràtics i república» a Castelló de la plana.

Dilluns 5 d'octubre a les 19.00h al Fòrum llibreria Babel de Castelló va tindre lloc la xerrada «Drets
democràtics  i  república»  amb el  membre del  GRMHC Paco Mezquita  organitzada  pre  Adall  i
programada per Marisa Saavedra.



Entrevista El dia Àpunt programa «Tenim memòria» a Burjassot.

Dimecres 7 d'octubre les companyes del GRMHC, Maribel Albella i  Dolores Domingo, van ser
entrevistades en el  programa «Tenim memòria» de El dia Àpunt. https://apuntmedia.es/va/a-la-
carta/programes/escoltat-en-la-radio/el-dia-a-punt/07102020-el-dia-a-punt-primera-hora

Conferència  «Un  país  en  gris  i  negre.  Repressió  franquista  i  memòria  recuperada  a
Castelló» a Benlloc.

En les V Jornades per la Memòria Històrica de Benlloc va participar Juan Luis Porcar, membre del
GRMHC, amb la conferència "Un país en gris i negre. Repressió franquista i memòria recuperada
a Castelló" a les 10:30 h el dissabte 17 octubre.  

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/el-dia-a-punt/07102020-el-dia-a-punt-primera-hora
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/el-dia-a-punt/07102020-el-dia-a-punt-primera-hora


Participació en la Fira d'entitats i la presentació del fanzine «El ravatxol» de la CGT.

Dissabte 17 d'octubre a les 19'00 en la Plaça l'ereta de Castelló, el GRMHC va participar en la fira
d'entitats dins de la presentació del fanzine «El ravatxol» que va tindre lloc, així com en aquesta
presentació. El membre del GRMHC Joan Piñana va exposar al públic assistent la tasca que duu
a terme la nostra associació vers la  recuperació de la memòria històrica a les comarques de
Castelló.

Presentació de l’IO. Lectures de l’Institut Obrer. Revista de pensament i acció social

Dilluns passat 19 d’octubre de 2020 en la Societat Coral el Micalet es va realitzar la presentació
del número 5 de la revista “l’IO” editada per l’Associació Cultural Institut Obrer i subvencionada per
la Conselleria de Cultura. En la creació de la revista han participat un gran nombre de professors
universitaris així com altres professionals de diferents àmbits El format clarament articulat consta
de nombrosos recursos. El dossier del número 5 de la revista inclou les ponències presentades en
el II Seminari Internacional, Història, Memòria i Fonts celebrat els dies 7 i 8 de febrer.  Entre les
col·laboracions de la  revista es troben les  dels  membres del  Grup Francesc Mezquita Broch,
Maribel  Peris  Muiños  i  Juan  Luis  Porcar  Orihuela.  Francesc  Mezquita  i  Juan  Luis  Porcar
desenvolupen la temàtica dels arxius a partir de la taula rodona del seminari i Maribel Peris la
ponència presentada sobre les Fonts Orals, trajectòria, metodologia i arxiu oral del Grup per la
Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.



Presentació «Espais de Memòria» del MUCC de Castelló.

Divendres 23 d'octubre a les 17:00 es va presentar a Castelló el nou itinerari del  Museu de la
Ciutat de Castelló (MUCC) anomenat "Espais de Memòria", en concret les  parades  del carrer
Sant Roc, on van tenir lloc un dels primers bombardejos sobre la ciutat, i de la plaça de les Illes
Columbretes, on es trobava l'antiga presó provincial de Castelló. En la presentació va participar
Verònica  Ruiz  regidora  de  Cultura  i  Memòria  Democràtica  de  l'Ajuntament  de  Castelló,  Ana
Messeguer directora del MUCC, i Maribel Peris i Juan Luis Porcar membres del GRMHC entre
d'altres. Els "Espais de Memòria" són un projecte conjunt entre el MUCC i el Grup per la Recerca
de la Memòria Històrica de Castelló, i ha estat subvencionat per la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Aquest té com a objectiu recordar llocs clau
que constitueixen un patrimoni memorial  representatiu de Castelló fonamentals en haver estat
protagonistes d'esdeveniments rellevants del període comprès entre la Segona República i la fi de
la dictadura franquista.

Visita i anàlisi d'una fossa a Moncofa amb represalitats del franquisme.

El 27 d’octubre de 2020 es va visitar una fossa a Moncofa on el 29 de març de 1939 quatre
moncofins compromesos amb la lluita contra el feixisme, van ser torturats, assassinats i soterrats
a 2 quilòmetres del poble, prop de la via del tren en un antic garroferal ara reconvertit a camp de
tarongers. Amb l'equip d'Arqueocantro es van analitzar les possibilitats d’una possible exhumació i
de la presa mostres d’ADN a alguns dels familiars.



La Diputació conservarà en l’Arxiu Provincial quasi mig miler de documents cedits pel Grup
Per la Recerca de Memòria Històrica de Castelló

El 27 d'octubre el president de la Diputació, José Martí, i la presidenta del Grup per la Recerca de
la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), Maribel Peris, han signat el contracte comodat per a
la cessió al  Fons Històric de la institució provincial  per un període de cinc anys de l’arxiu de
documents elaborat per aquesta associació, que consta de 493 documents. Es tracta d’un material
«d’extraordinari valor» que serà accessible als investigadors i al públic en general a través de
la web  de  l’arxiu,  en  la  qual  els  usuaris  poden  trobar  un  enllaç  d’accés  a  la  informació
digitalitzada del Grup per la Recerca de la Memòria que conté originals en paper i digitalitzats
aportats  per  les  famílies  de  les  víctimes  i  còpies  digitalitzades  procedents  d’arxius  nacionals,
autonòmics i locals. 

Reunió amb el professorat de l'ensenyament secundari i presentació Certament de Memòria
històrica de Castelló.

El passat dimecres dia 28 d'octubre en l'edifici del Menador i presidit pels regidors d'educació i de
cultura de l'Ajuntament de Castelló, Francesc Mezquita i  Verònica Ruiz, respectivament,  es va
celebrar una reunió entre alguns membres del professorat d'ensenyament mitjà de Castelló i els
representants del GRMHC Amparo Bellido, F. Mezquita Broch, Juan M. Palomar i Maribel Peris.
En la reunió   es va tractar sobre la difusió del temes de memòria històrica entre l'alumnat dels
diferents centres d'ensenyament mitjà. Finalment el regidor d'educació va presentar el projecte
d'un Certament de Memòria històrica  per tal d'alenar la recerca  entre l'alumnat i avivar l'interés
pel tema. En la redacció de les seues bases a col·laborat el nostre grup.

https://archivo-dipcas.odilo.es/portalArchivo/consultas


Publicació  del  llibre  ”La  gelada  de  1946.  Adversitat  climàtica,  crisi  tarongera  i  primer
franquisme”.

Editat l'octubre del 2020 pel Servei de Comunicacions i Publicacions de la Universitat Jaume I de
Castelló, és un recull de treballs coordinats per Cristian Pardo Nàcher i Andreu Ginés Sánchez en
els quals s'aborda el tema des de les diferents vessants polítiques i econòmiques. El segon capítol
és autoria de Maribel Peris Muiños: La gelada de 1946 a través de les fonts orals (pàgs. 69-99).
Dona veu a alguns dels ciutadans de Vial-real i  de Castelló de la Plana que van viure aquell
episodi en primera persona. Són els relats d'entrevistes que es refereixen principalment a Vila-real
i Castelló encara que es puga extrapolar, com és lògic, a tota la Plana. 

NOVEMBRE

Participació en el Memorial democràtic de Vila-real 2020

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Casteló va obrir l’11 de novembre de 2020 altra
edició de les Jornades del Memorial Democràtic de Vila-real amb una xerrada-debat sobre els
camps de concentació a l’Estat i a les comarques de Castelló. La jornada es va realitzar a l’edifici
de  l’UNED  de  Vila-real  i  va  comptar  amb  les  intervencions  de  Juan  Luis  Porcar,  que  va
contextualitzar el tema a l’àmbit estatal i va presentar diversa informació relativa als camps de la
província, i la de Francesc Mezquita explicant les informacions que sobre camps de concentració
es  troben  recollides  en  diverses  publicacions  memorialístiques  familiars  i  va  desenvolupar  el
treball de camp realitzat pel GRMHC a Soneja en març de 2005 amb veïnatge de la localitat que
va participar en una jornada de recollida d’informació sobre el camp de la localitat. 



Publicació del llibre MAQUIS Y FRANQUISMO: LUCHA ARMADA, MIEDO Y REPRESIÓN. La
Agrupación Guerrillera de Levante (AGL) y Aragón (AGLA) (desde finales de 1947 hasta la
retirada a Francia en 1952).

Aquest  llibre,  en  dos volums,  de José Ramón Sanchis  Alfonso ha sigut  editat  pel  Centro  de
Estudios  del  Maestrazgo  Turolense  (CEMAT)  Cantavieja  2020,  amb  l’ajuda  del  Gobierno  de
Aragón, i amb la col·laboració del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, la
Asociación Pozos de Caudé y La Gavilla Verde. El nostre grup ha aportat diverses fotografies,
informació sobre els maquis en excursions realitzades per la província de Castelló i el pròleg del
llibre escrit per l’investigador i membre del GRMHC Juan Luis Porcar. 

XVIII Jornades de Memòria Històrica de Castelló «Teatre i memòria»

Dissabte 28 de novembre de 2020 es van celebrar les XVIII Jornades de Memòria Històrica de
Castelló  «Teatre i memòria» organitzades pel Grup per la recerca de la Memòria Històrica de
Castelló.  Les  jornades  van  consistir  en  la  conferència  «La  memòria  històrica  en  el  teatre
contemporani»  de Fàtima Agut  i  Clausell  que es va celebrar a les 11,30h al  Menador  Espai
Cultural i va ser emessa per streaming a través del compte de Facebook del GRMHC.La sessió de
la vesprada, de teatre al carrer a càrrec de La Rabera Eclèctica a la plaça Illes Columbretes es va
suspendre  a  conseqüència  del  Covid  i  segons  normativa  i  indiciacions  de  l’Ajuntament  de
Castelló.La conferència de Fàtima Agut va comptar amb la participació musical d’Amparo Ayora i
d’Elia Goterris, i la lectura i dramatització de diverses peces teatrals a càrrec d’alumnat sènior de
la Universitat Jaume I. Prop de 40 persones van assistir a les jornades.



Assessorament en la segona campanya d'exhumacions en el cementeri de Castelló per la
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
El 30 de novembre es va iniciar la segona campanya finançada per la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 

DESEMBRE

Reunió del  GRMHC amb l’Ajuntament de Vinaròs i  familiars de víctimes de la repressió
franquista

El passat 3 de desembre de 2020, Maribel Peris i Juan Luis Porcar, en representació del GRMHC,
van  mantenir  una  reunió  a  l'Ajuntament  de  Vinaròs  amb  el  regidor  de  Cultura  Marc  Albella,
familiars de José Forner Forner i de Bautista Ribera Pascual, dos veïns de la localitat represaliats,
soterrats als cementeris de Vinaròs i de Castelló respectivament, amb Nati Romeu, representant
de  la  Fundació  Caixa  Vinaròs,  i  amb  Miguel  Mezquida,  representant  d'Arqueoantro.
L'objectiu de la reunió era impulsar polítiques de memòria envers les víctimes de la repressió
franquista  de  la  localitat,  informant  dels  represaliats  soterrats  al  cementeri  de  Castelló  i  els
projectes d'exhumació impulsats pel GRMHC i diferents administracions, la possibilitat de realitzar
una exhumació a demanda de la família de José Forner, al cementeri de Vinaròs, i la informació i
presa de mostra genètica a la família de Bautista Ribera Pascual. 



Inauguració  a  Almassora  d’un  Memorial  Democràtic  en  memòria  de  les  víctimes  de  la
repressió franquista.

L’Ajuntament d’Almassora, en compliment de la moció aprovada en 2019 a iniciativa del Grup per
la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i la CGT, va celebrar el 6 de desembre un acte
d’homenatge en record a les 71 víctimes d’Almassora de la repressió franquista i els tres veïns
assassinats en els  camps d’extermini  nazis.  El  jardí  central  del  carrer  Sant  Marc va acollir  la
inauguració  d’una  escultura  amb  l’assistència  de  descendents  de  les  víctimes,  l’alcaldessa  i
membres de la corporació municipal, la subdelegada del Govern, el president de la Diputació, i
representants dels grups municipals Partit Socialista, Partit Popular i Compromís. El tècnic local
Cèsar  Mateu  va  iniciar  el  torn  de  parlaments  rememorant  la  història  dels  veïns  deportats  a
Alemanya i va cedir la paraula a Joan Piñana, en representació del Grup per la Recerca de la
Memòria Històrica de Castelló. Després es va dirigir als assistents el president de la Diputació
Provincial de Castelló, José Martí, i va tancar l’acte l’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí.

Suport a la realització del documental «Cordada de Presos»

El GRMHC ha donat el seu suport a la realització del documental «Cordada de Presos» sobre els
assassinats en la repressió franquista a Castelló i la lluita de les famílies en les exhumacions de la
fossa del cementeri de Castelló de la Plana.



Presentació PORTAL DE MEMÒRIA HISTÒRICA DE LES COMARQUES DE CASTELLÓ DEL
GRMHC

El pròxim dimecres 9 de desembre del 2020 a les 18:30 a l'aula 110  del MENADOR Espai Cultural
a la ciutat de Castelló es realitzarà la presentació del  "  PORTAL DE MEMÒRIA HISTÒRICA DE
LES COMARQUES DE CASTELLÓ DEL GRMHC”, un projecte del Grup per la Recerca de la
Memòria Històrica de Castelló,  subvencionat  per la Conselleria de Participació,  Transparència,
Cooperació  i  Qualitat  Democràtica.  Conselleria  de  Participació,  Transparència,  Cooperació  i
Qualitat  DemocràticaEn  aquest  acte  intervindran:  Iñaki  Pérez,  director  General  de  Qualitat
Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Conselleria de Participació,
Transparència,  Cooperació i Qualitat democràtica; Maribel Peris i Juan Luis Porcar del Grup per
la Recerca de la Memòria Històrica; i Sergi Salvador de la Cooperativa Transversal.

Projectes de Memòria Històrica a Benicarló impulsats pel GRMHC i l'Associació Abril de
Benicarló.

Al mes de novembre l’Associació Abril de Benicarló, en un primer contacte representat per Jaime
Ramia,  va  contactar  amb  el  GRMHC  per  interessar-se  i  informar-se  de  les  campanyes
d’exhumacions de víctimes de la repressió franquista que el nostre grup impulsa al cementeri civil
de Castelló. Després d’aquest contacte, es va celebrar als pocs dies una reunió a Castelló entre
representats del grup i de l’associació -Joan Ferré, Rafa Domínguez i Jaime Ramia-, i els regidors
de  Cultura  de  Benicarló  i  Peníscola,  per  ampliar  informació  i  establir  possible  línies  de
col·laboració en polítiques de memòria als municipis. El passat 12 de desembre de 2020, altra
jornada celebrada al Parador de Benicarló entre representants de les dues entitats, l’alcaldessa
Xaro Miralles i representació de tots el grups municipals del consistori, va estar precedida d’una
visita  al  cementeri  on  l’investigador  Lluís  Ibáñez va localitzar  la  fossa i  explicar  l’episodi  dels
morellans assassinats per la Guardia Civil en aplicació de la “ley de fugas” i soterrats a Benicarló.
A la reunió de treball es va informar més extensament de la campanya d’exhumacions amb el
compromís de localitzar  familiars  a la  localitat  per  donar-lis  informació  dels  projectes,  i  es va
decidir entre totes les entitats i l’ajuntament la dignificació de la fossa dels morellans represaliats
amb un memorial que recorde a les víctimes. També es consultarà informació a l’Arxiu Municipal
sobre la possibilitat d’existència d’altres fosses d’altres víctimes de la repressió, per demanda d’un
familiar i membre del GRMHC. Continuaran els contactes per establir nous projectes de memòria
entre les associacions i el consistori.

https://transversalcoop.org/
http://participacio.gva.es/va/
http://participacio.gva.es/va/
https://memoriacastello.cat/
https://memoriacastello.cat/
https://memoriacastello.cat/
https://memoriacastello.cat/


Finalització  de  la  segona  campanya  d’exhumacions  de  la  Generalitat  Valenciana  al
cementeri de Castelló.

Durant  la tercera setmana de desembre de 2020 va finalitzar el  treball  de camp d’excavació i
exhumació de les restes de 18 víctimes de la repressió franquista localitzades a la  Fila  2 del
cementeri civil de Castelló. Aquesta campanya d’exhumacions impulsada pel Grup per la Recerca
de  la  Memòria  Històrica,  realitzada  per  l’equip  Arqueoantro,  organitzada,  contractada  i
subvencionada per la Generalitat Valenciana, es va iniciar el 30 de novembre finalitzant els treballs
de camp el 17 de desembre de 2020. Es va actuar sobre la Fila 2 del cementeri civil, excavant-se i
exhumant-se la totalitat  de les seues 18 fosses,  ja que a les tres primeres files del cementeri
trobem fosses individuals, mentre que a partir de la quarta fila es tracta de files o rases on les
restes dels represaliats estan col·locades en línia unes al costat d’altres. 

Castelló, 13 de gener del 2021.

                                                                 Signat: Isabel Peris Muiños

                                                                           Presidenta GRMHC
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