
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2022

ACTIVITATS ORGANITZADES PEL GRMHC 
I PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 

ORGANITZADES

PER ALTRES ENTITATS 

  



GENER 

Visites a les exhumacions del cementeri civil de Castelló de centres educatius a 
gener 

Alumnat de  4ESO de l’IES Bovalar i de 2n Batxillerat de l’IES Penyagolosa han visitat 
durant el mes de gener els treballs d’exhumacions al cementeri de Castelló de les 
víctimes de la repressió franquista dins de la campanya de la Diputació de 
Castelló.Acompanyats per una membre de l’equip d’exhumacions d’Arqueoantro; el 
professorat d’història dels centres; i per membres del Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló; l’alumnat ha aprofundit en aquest capítol del nostre passat recent. 

Itinerari didàctic de Memòria Històrica a l’alumnat de l’IES La Plana de Castelló 

Divendres 20 de gener un grup de 30 alumnes de 4t d'ESO de l'IES La Plana va participar 
en una activitat consistent en la visita al refugi de la pl.Tetuán, itinerari didàctic 
d'arquitectura de la II República i visita a les fosses dels afusellats per la repressió 
franquista al cementeri de Castelló. Els tres recorreguts han estat assessorats i guiats per 
un membre del GRMHC i l'alumnat s'ha mostrat molt motivat i interessat sobretot pel 
refugi i per les fosses dels afusellats. 



Curs del CEFIRE de Castelló: Materials i recursos didàctics sobre memòria històrica 
democràtica de Castelló 

Del 24 de gener al 4 d’abril va tindre lloc el curs 22CA45IN002 – Materials i recursos 
didàctics sobre Memòria Històrica Democràtica de Castelló oferit pel CEFIRE de Castelló 
per a professorat de tots els nivells educatius interessat en la matèria. En el curs 
participen com a ponents diversos membres del GRMHC, sent els objectius d’aquest, 
entre d’altres: donar a conèixer els materials i recursos elaborats pel GRMH de Castelló, 
perquè el professorat en puga fer ús en la seua intervenció a l’aula; i facilitar el 
desenvolupament del currículum, pel que fa als temes de Memòria Històrica Democràtica, 
a partir del context geogràfic pròxim a l’alumnat de Castelló (ciutat i comarques).  

 



Presentació del llibre  «Afusellats. Mestres i republicans» VV.AA., coordinat per 
Wilson Ferrús 

Divendres 28 de gener a les 18 h en la sala de Conferències del MENADOR Espai 
Cultural va tindre lloc la presentació del llibre «Afusellats. Mestres i republicans» VV.AA., a 
càrrec del coordinador del llibre Wilson Ferrús. La presentació va poder seguir-se per 
streaming en el canal de YouTube del GRMHC i es troba enregistrada en ell.

FEBRER

Jornada de MH a la Diputació de Castelló amb reconeixement del president 
represaliat José Hernández Merlo 

El 9 de febrer de 2022 es va celebrar a la Diputació de Castelló una jornada municipalista 
de memòria històrica, a la qual van assistir diversos membres del GRMHC, amb la 
participació de representants polítics i institucional de l'àmbit de la memòria històrica 
estatal, autonòmic i local. En una sessió presidida per José Martí, president de la 
Diputació Provincial van intervindre entre altres Rosa Pérez Garijo, consellera de 
Transparència i Qualitat Democràtica, Iñaqui Pérez, director de Memòria Democràtica de 
la Generalitat, la diputada de l'àrea Tania Baños i els alcaldes de Vistabella, Vinaròs i 
Castelló. A la finalització de l'acte es va rendir homenatge a la figura de José Hernández 
Merlo, qui va ser president del Consell Provincial (Diputació) durant 1937, membre del 
Partit Socialista, detingut, empresonat, condemnat a mort i executat a Castelló el 1941. 
Les seues restes van ser exhumades recentment en la campanya de l'Ajuntament i la 
Diputació de Castelló de novembre-desembre de 2021. La seua família amb la qual el 
GRMHC manté contacte des de fa anys i assessora en els diferents projectes de 
recuperació de la memòria, es va coordinar amb el grup per aconseguir arribar a aquest 
acte de reparació tan important



Itinerari Castelló Republicà per alumnat IES La Plana  

Dimecres 9 de febrer, l'alumnat de 4ESO de l'IES La Plana de Castelló va realitzar 
l'itinerari Castelló Republicà amb el membre del GRMHC Joan Miquel Palomar per la 
ciutat de Castelló.

Reunió informativa sobre les exhumacions al cementeri de Castelló 

El Palau de la Diputació Provincial de Castelló va acollir el 10 de febrer de 2022 una 
jornada informativa organitzada pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de 
Castelló i Arqueoantro, amb la col·laboració de la Diputació i l’Ajuntament de Castelló, 
dirigida als familiars implicats en els projectes d’exhumació que estan duent-se a terme al 
cementeri civil de la ciutat. En aquesta jornada presentada per la diputada de l’àrea de 
Memòria Tania Baños, els membres de l’equip Arqueoantro, Miguel Mezquida i Javier 
Iglesias, la regidora de Memòria Vero Ruiz i el membre del GRMHC Juan Luis Porcar van 
explicar diferents aspectes dels processos d’exhumació iniciats en 2018, com la situació 
actual de demandes familiars, la recerca de familiars, les previsions de pròxims projectes, 
la problemàtica dels procesos d’identificació genètica amb els avanços i alternatives 
possibles, i la futura col·locació dels restes exhumats al columbari construit per 
l’ajuntament al mateix recinte del cementeri civil. Prop de 40 persones, la majoría 
familiars, van assistir a la jornada presencialment i també prop de 40 van poder seguir-la 
vía telemàtica.



Presentació del llibre «Cementeri de Castelló. Història d'una ciutat» 

Dissabte 12 de febrer a les 11 h en el cementeri de Sant Josep va tindre lloc la 
presentació del llibre «Cementeri de Castelló. Història d'una ciutat» publicat pel MUCC i 
escrit per Queta Ródenas Simón, membre del GRMHC. En aquest llibre es presenta un 
estudi històric, cultural i artístic d'aquest recinte de més de segle i mig d'antiguitat. La 
memòria històrica de Castelló està present en diferents capítols amb un estudi específic 
del conegut com a «cementeri civil» i amb la proposta de 14 itineraris entre els quals hi ha 
els dedicats a la Guerra Civil que tracten diferents aspectes com les víctimes dels 
bombardejos, la violència revolucionària durant la guerra, la memòria històrica del 
franquisme i les víctimes de la repressió franquista. Un treball d'investigació rigorosa que 
vol donar a conéixer història de Castelló a partir dels personatges que la van fer possible i 
mostrar que a banda de ser un lloc de memòria on retre homenatge als nostres 
avantpassats també es pot veure com un museu en el més estricte sentit de la paraula 
amb magnífiques obres d'arquitectura, escultura i ceràmica. 

“Poesies” de Santiago Nomdedeu Amador, amb estudi literari de Lluís Meseguer  

La Diputació de Castelló acaba de publicar en la seua col·lecció universitària el llibre 
“Poesies” de Santiago Nomdedeu Amador, destacat membre d’Izquierda Republicana de 
Castelló, que finalitzada la guerra civil es va veure obligat a deixar la ciutat. El nostre 
company Lluís Meseguer ha realitzat l’estudi literari d’aquesta obra que recupera la seua 
memòria 



Presentació del documental “Cordada de presos”  

El 22 de febrer a les 19:00 en el Teatre del Raval i el 2 d’abril a les 17:30 en el Menador 
Espai Cultural es va presentar el documental “Cordada de presos” creat per Isabel Ginés i 
Carlos Gonga. Aquest documental ha estat patrocinar per l’Ajuntament de Castelló i 
compta amb el recolzament del Grup per la Recerca de Castelló, el MUCC i la Diputació 
de Castelló. El documental “Cordada de presos” ´és un recorregut per la repressió 
franquista a Castelló de la mà dels qui la van viure de prop i dels qui ho donen tot per 
aconseguir la reparació d’aquestes persones. Tràiler del documental de Checkout 
“Cordada de presos”.

  

Conlloguera 2022 per al GRMHC de la Conlloga Muixeranga de Castelló  

Dijous 24 de febrer al Menador-Espai Cultural en la presentació de la VII Trobada de 
Muixerangues de Castelló, la Conlloga Muixeranga de Castelló va entregar al GRMHC la 
Conlloguera 2022. La presidenta del GRMHC, Maribel Peris, va recollir un ram de flors 
que l'endemà es va dipositar en el monòlit de record a les víctimes del franquisme a la 
vora del Riu Sec de Castelló. La Conlloga Muixeranga de Castelló ha considerat que 
enguany recaiga en el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica aquest guardó "per la 
seua tasca d'investigació i recuperació de la memòria i pels seus valors i principis de 
cooperació i compromís col·lectiu, que coincideixen amb els de la cultura popular i de les 
muixerangues en especial”. L'entrega es pot visualitzar a partir el minut 23:30 en el 
següent enllaç del canal de YouTube de la Conlloga Muixeranga de Castelló: https://
youtu.be/gOmBWnjdXF8 



Exposició de "Castelló sota les bombes" en l'IES Joan Baptista Porcar (Castelló)

Del 28 de febrer al 14 de març va romandre l'exposició de "Castelló sota les bombes" a 
l'IES Joan Baptista Porcar de la ciutat de Castelló.

MARÇ

Presentació del llibre Els any que vam viure perillosament. Cròniques de lluites i 
repressió al nord valencià (19238-1981)  

Dimarts dia 1 de març a les 19 h en el Menador Espai Cultural de Castelló de la Plana, va 
tindre lloc la presentació del llibre  Els anys que vam viure perillosament. Cròniques de 
lluites i repressió al nord valencià (1938-1981) del membre del GRMHC Josep Miralles 
Climent. 



Presentació del llibre "Un país en gris i negre" 

Del 24 de febrer al 12 de març van tindre lloc les Jordanes de Memòria Històrica a Orpesa 
amb conferències, cinema, teatre, exposicions... sobre la II República, la Guerra Civil i el 
Franquisme. El GRMHC, entre d’altres, va col·laborar amb la conferència sobre la 
repressió a les comarques de Castelló per part de Juan Luis Porcar Orihuela el 10 de 
març a les 18 h en la Torre del Rei. 

 

Conferència "Dona i exili" i "La repressió de les dones durant el primer franquisme” 

El passat divendres 11 de març a les 19 h va tindre lloc a L'Alcora la conferència "Dona i 
exili" i "La repressió de les dones al primer franquisme" per part de les membres del 
GRMHC, Maribel Peris Muiños i Teresa Armengot. Aquesta activitat, organitzada per 
l'associació Dones Progressistes de L'Alcora, s'emmarca dins dels actes al voltant del 8M 
duts a terme per aquesta associació. 



Visita de l’alumnat de l’IES Álvaro Falomir d’Almassora al recinte d’exhumacions de 
les víctimas de la repressió franquista en el cementeri de Castelló L’alumnat de l’IES 
Álvaro Falomir d’Almassora en el marc de les seues Jornades Culurals ha participat en 
una visita guiada als treballs d’exhumació de les víctimes de la repressió franquista. 
L’objectiu fonamental de la visita era que l’alumnat coneguera els treballs d’exhumació 
dels cossos de les víctimes de la repressió franquista afusellats al Riu Sec i soterrats a les 
14 fosses del “cementeri civil” de Castelló. 

Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria  

Onada edicions ha editat en la seua col·lecció “Biblioteca dels Ports” el llibre Els Ports: 
franquisme i repressió, ciutadania i memòria, de Joan Lluís Porcar, membre del GRMHC, 
un projecte editorial impulsat pel Centre d’Estudis dels Ports. Aquesta publicació que 
relaciona investigació i memòria històrica dedica una part important al primer terç del 
segle XX, la guerra civil, el franquisme i la repressió a la comarca dels Ports, aportant 
aspectes interessants i innovadors. L’última part del llibre està dedicada a reflexions i 
propostes sobre els espais de memòria amb les seues possibilitats culturals, educatives i 
turístiques que poden ser interessants per al desenvolupament de la comarca, també a un 
estudi sobre les fosses de la guerra civil i la repressió al territori, i a altre estudi comparatiu 
sobre les dues memòries presents a la comarca, la nomenclatura i simbologia 
democràtica enfront de la franquista que encara habita al nostre paisatge. Finalment hi ha 
un capítol dedicat a totes les persones, testimonis, investigadors que han col·laborat, 
aportat informació i documentació i han fet possible aquest treball. 



En GRMHC en la I Trobada Memorialista del País Valencià a Bunyol  

Bunyol ha acollit aquest diumenge la I Trobada Memorialista del País Valencià a Bunyol, 
jornada en la qual ha recordat als 678 valencians, homes i dones, que van ser víctimes de 
la repressió i van patir l'horror dels camps d'extermini dissenyats pel règim nazi.  

28 març commemoració del dia de Record a les víctimes de la Guerra Civil i la 
dictadura franquista a Almassora  

Dilluns 28 de març, dia de record de la mort en la presó de l'estimat poeta Miguel 
Hernández i dia també de record de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, Almassora va commemorar amb un acte públic aquesta data. d'Almassora, 
amb el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, van fer diversos 
parlaments al voltant de la justícia, la veritat i la reparació de les víctimes. Finalment, una 
ofrena de flors a la seua memòria i record en l'Arbre a les víctimes del Carrer Sant Marc, 
va tancar l'acte.  

 



Exposició de "Castelló sota les bombes" en l'IES La Plana (Castelló) 

Del 28 de març al 12 d'abril ha estat l'exposició de "Castelló sota les bombes" del GRMHC 
a l'IES La Plana de la ciutat de Castelló. 

Visita al front de la Guerra Civil a Viver IES Joan Fuster (Sollana) 

Dilluns 28 de març l'alumnat de 4ESO de l'IES Joan Fuster de Sollana, acompanyats per 
dos professors i guiats per Ramón Juan membre del GRMHC, va fer visita al front de la 
Guerra Civil a Viver. Van visitar les trinxeres republicanes de la línia XYZ en el cerro de 
San Roque, els nius de metralladores de l'exèrcit franquista al ferrocarril, l'exposició de 
fotos sobre la 181 brigada Mixta i el CIBAL, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Viver. 



ABRIL 

Conferència "Estructura del sistema de captures, deportacions i pèrdues infantils 
de la dictadura franquista (1939-1949)" per Ricard Vinyes  

Divendres 1 d'abril a les 18 h va tindre lloc en la Llotja del Cànem de Castelló (C/
Cavallers, 1) la conferència “Estructura del sistema de captures, deportacions i pèrdues 
infantils de la dictadura franquista (1939-1949)”  a càrrec Ricard Vinyes, catedràtic 
d'Història Contemporània UB. Moderà l'acte Enrique Vila, advocat i escriptor. Aquesta 
conferència va estar organitzada per la Coordinadora d'Associacions per la Memòria 
Democràtica del País Valencià i pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de 
Castelló amb la col·laboració de l'UJI; i s'emmarcà dins del II Cicle de Conferències de la 
Memòria. També es va poder seguir per streaming en el web de l'UJI: http://jecom.uji.es/tv/
llotja.php 

Visita guiada “Castelló Republicà” de l’alumnat de l’IES La Plana 

Dimarts 5 d’abril del 2022, l’alumnat de l’IES La Plana de Castelló ha participat en una 
visita guiada pel membre del GRMHC, Joan Miquel Palomar, a la ruta del Castelló 
Republicà de la ciutat de Castelló. També han visitat el refugi antiaeri de la plaça Tetuan 
de Castelló dins del MUCC. El 8 de març del 2022 el mateix alumnat va rebre una xerrada 
sobre Les dones al primer franquisme per la companya Teresa Armengot. 



Exposició “Més de 10 anys de Memòria” a l’Alcora I Jornades de Memòria Històrica 
de L’Alcora 

Divendres 8 d’abril a les 19:30 h es va inaugurar l’exposició “Més de 10 anys de Memòria” 
del nostre grup en la Nau Forns de la Reial Fàbrica de l’Alcora dins dels actes de les I 
Jornades de Memòria Històrica de l’Alcora. Aquesta romandrà fins a l’1 de maig. 
Divendres 8 d’abril a les 19:30 h es va inaugurar l’exposició “Més de 10 anys de Memòria” 
del nostre grup en la Nau Forns de la Reial Fàbrica de l’Alcora dins dels actes de les I 
Jornades de Memòria Històrica de l’Alcora. Aquesta romandrà fins a l’1 de maig. 

Visita guiada “Castelló Republicà”, refugi i cementeri de Castelló de l’alumnat IES 
Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert 

Divendres 8 d’abril alumnat de l’IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert ha realitzat l’itinerari 
“Castelló Republicà” amb la visita al refugi antiaeri de la Plaça Tetuan de Castelló i al 
Cementeri de Castelló per conéixer els treballs d’exhumació de les víctimes de la 
repressió franquista afusellats al Riu Sec i soterrats a les 14 fosses d’aquest cementeri. 
L’activitat ha estat guiada pel membre del GRMHC, Joan Miquel Palomar. 
 

 



Conferència "Del 2015 fins hui" a L’Alcora  

Dins dels actes de les I Jornades de Memòria Històrica de l'Alcora, dimecres 13 d'abril a 
les 19:30 va tindre lloc la conferència "Del 2015 fins avui" a càrrec de Maribel Peris 
Muiños i Juan Luis Porcar en la Nau Forns de la Reial Fàbrica de l'Alcora.  

14 abril del 2022, 91 anys de la proclamació de la II República 

El 14 d'abril d'enguany es compleixen 91 anys de la proclamació de la República. El Grup 
per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló va celebrar en el monòlit per les 
víctimes de la repressió franquista, a la vora del riu Sec i el cementiri de Castelló, un acte 
d’homenatge a la Segona República en el que van participar membres del grup i 
representants d’altres entitats i associacions, dipositant-se rams de flors. Es van dur a 
terme diversos parlaments recordant l’efemèride i proclamant l’esperança en una nova 
república capaç d’escometre amb eficàcia democràtica els problemes i els reptes actuals.  

 



Presentació a Morella i Vallibona del llibre “Els Ports: franquisme i repressió, 
ciutadania i memòria” de Juan Luis Porcar  

Dissabte 16 d’abril es va presentar a Vallibona a les 11,30 h. i a Morella a les 18,30 h. el 
llibre “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria” de Juan Luis Porcar, 
membre del GRMHC i del Centre d’Estudis dels Ports. 

 

 

 Visites guiades exposició "Més de 10 anys de memòria" a l'Alcora 

Dimecres 27 i dijous 28 d'abril, l'alumnat de 1ESO de l'IES Ximen d'Urrea de l'Alcora ha 
fet una visita guida a l'exposició "Més de 10 anys de memòria". Aquesta activitat ha estat 
guiada pels membres del GRMHC: Amparo Bellido, Francesc Mezquita i Joan Miquel 
Palomar.  



Participació del GRMHC en la Festa per la Llengua a Almassora 2022 

El dissabte 30 d’abril el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica vam participar en la 
Festa per la Llengua 2022 a Almassora. Amb el lema “L’escola que ens fa lliures” els 
Col·lectius per la Llengua de Castelló i Escola Valenciana han celebrat aquest dissabte les 
Trobades d’Escoles en Valencià de la Plana Alta a Almassora, localitat que ha acollit la 
celebració després de dos anys de pandèmia.  

Projecció del documental “La maleta de Mauthausen” en el Menador Espai Cultural 
de Castelló i posterior col·loqui 

Dissabte 30 d’abril a les 19 h va tindre lloc en la Sala de Conferències del Menador Espai 
Cultural de Castelló la projecció del documental “La maleta de Mauthausen” organitzada 
pel GRMHC i la Coordinadora d’Associacions Memorialistes del País Valencià. La 
presentació d’aquest va estar realitzada per Isabel Peris Muiños, presidenta del nostre 
grup. En acabar es va dur a terme un breu col·loqui amb Adrián Blas, delegat de l’Amical 
Mauthausen en la Comunitat Valenciana i Rosa Tarín, neta de Joaquín Tarín, supervivent 
de Mauthausen sobre el qual tracta el documental. El públic assistent ha pogut vore part 
dels documents que conté la maleta de Mauthausen i que van pertànyer a Joaquín Tarín, i 
que la seua neta ha portat a l’acte. 

 

 



Xerrada a l'IES Llombai de Borriana 

Dissabte 28 d'abril, l'alumnat de 2n de batxillerat de l'IES Llombai de Borriana va assistir a 
una xerrada sobre la repressió de les dones al primer franquisme i sobre les exhumacions 
a les fosses de Paterna i Castelló impartida Teresa Armengot del Grup per la Recerca de 
Castelló de la Plana i per Arancha Jansen d'Arqueoantro. Aquesta activitat ha estat 
organitzada per la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País 
Valencià. 

MAIG 

Xerrada a l’IES Alvaro Falomir d’Almassora del GRMHC 

Dimarts 3 maig es va realitzar la 2a sessió de presentació del treball de GRMHC, i la 
recuperació d’aquell temps, per l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Alvaro Falomir 
d’Almassora. La primera sessió va ser en abril. 



Conferència "La Guerrilla antifraquista. L'Agrupació Guerrillera de Llevant- Aragó 
(AGLA)”  

Dijous 10 de maig a les 19:00 va tindre lloc la conferència "La Guerrilla antifranquista. 
L'Agrupació Guerrillera de Llevant-Aragó (AGLA)" amb la participació de Raül González 
Devís, membre del GRMHC, doctor en història i expert en resistència antifranquista. 
Aquest acte es troba dins del programa del II Cicle de Conferències de la Memòria 
organitzades per la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País 
Valencià, dins de la qual està el nostre grup, i per la Universitat de València. 

Participació del GRMHC en la Festa per la Llengua 2022 a Cinctorres

El dissabte 21 de maig Cinctorres va acollir la 14a Festa per la Llengua .La jornada, coordinada des 
d’Escola Valenciana, va comptar amb una fira a la plaça del Pou en la qual participaren diverses 
entitats organitzant tallers i activitats per als més menuts. Entre aquestes entitats es trobava el Grup 
per  la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.



Presentació a Vinaròs del llibre “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria” de 
Juan Luis Porcar

El passat dijous 26 de maig a l’Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs es va presentar 
el llibre “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria” de Juan Luis Porcar. L’acte 
organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs va comptar amb la presència d’un públic interessat que va 
participar en el debat obert acabada la presentació. Antoni Arnau, coordinador del Centre d’Estudis 
de la Guerra Civil de la Fundació Caixa Vinaròs va participar a l’acte en forma de diàleg amb 
l’autor, tractant els aspectes més importants i novedosos de la publicació, per finalitzar amb la 
projecció d’un audiovisual sobre aquesta recerca històrica

Participació del GRMHC en la Trobada oberta de reflexió sobre Memòria Democràtica

Dimarts 31 de maig a les 19  h en la Llotja del Cànem a Castelló el Grup per la Recerca de la 
Memòria Històrica va participar en la trobada oberta de reflexió sobre Memòria Democràtica 
organitzada per Unidas Podem. En aquest acte també van participar Iñaki Pérez Rico, Director 
General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern de la Generalitat 
Valenciana, i Vicent Sanz, Coordinador de l’Aula d’Història i Memòria de l’UJI.



JUNY

Presentació del llibre “Voces libres: Historia Oral del Movimiento Libertario Español” de 
Rafael Maestre Marín 

Divendres 3 de juny a les 18:00 va tindre lloc la presentació del llibre “Voces libres: Historia del 
Movimiento Libertario Español” a càrrec del seu autor Rafael Maestre Marín en la sala de 
conferències de MENADOR Espai Cultural a Castelló organitzat pel GRMHC i la CGT. En l’acte 
també van intervenir Joan Pinyana, membre del GRMHC i de la CGT, i Cristina Escrivá Moscardó, 
escriptora i investigadora de fons orals.  Aquest acte es va poder seguir per streaming en el canal de 
YouTube del nostre grup i ha quedat enregistrat en el següent enllaç: YouTube GRMH Castelló 

Xerrada a l’IES Álvaro Falomir d’Almassora

Dilluns 6 de juny, el professorat i alumnat de l’ESO de l’IES Álvaro Falomir d’Almassora van 
concloure el cicle de xerrades d’introducció a la Memòria Històrica d’Almassora, impartit pel 
GRMHC. Joan Pinyana, membre del GRMHC, ha col·laborat amb el departament de Geografia i 
Història i les professores María Chanza i Maite Olivas, junt amb altres, a introduir els conceptes de 
memòria, llibertat, democràcia… d’aquells temps oblidats, temps de repressió i por, per a no oblidar 
i buscant obrir les consciències de l’alumnat en valors de pau, respecte col·lectiu i convivència 
pacífica.Tant els cursos de Batxillerat com l’ESO, han rebut aquestes aportacions didàctiques amb 
molta recepció i interés, preparant ja la programació per al pròxim curs.



Presentació a la Diputació de Castelló del llibre “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania 
i memòria” 

Dimarts 21 de juny la Diputació de Castelló va presentar al saló de recepció del Palau Provincial el 
llibre ‘Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria’, de Joan Lluís Porcar. A l’acte van 
acudir la diputada de Memòria Històrica, Tania Baños; la diputada de Cultura, Ruth Sanz; l’autor de 
l’obra, Joan Lluís Porcar, i el membre de Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, 
Jordi Tárrega, i han assistit prop de 50 persones.

JULIOL 

Participació en la primera activitat del projecte “Castelló Ciutat Educadora” 

Castelló Ciutat Educadora va reunir al barri de Grapa de la ciutat de Castelló el passat 1 de juliol a 
diferents associacions que van explicar els seus projectes en diferents àmbits de treball i lleure, com 
el bàsquet femení, els horts urbans, la pedagogia i els museus, el reciclatge i el món de la diversitat i 
la inclusivitat. Entre les associacionsque van participar es trobava també el Grup per la Recerca de 
la Memòria Històrica de Castelló, que va explicar els seus objectius i activitats per part de Montse 
Ferrer i Maribel Peris, en aquest procediment participatiu i obert.



Reunió del director general de Memória Democràtica amb associacions de memòria a Castelló 
de la Plana

Dimecres 6 de juliol es va realitzar en la Delegació de Presidència de la Generalitat Valenciana a 
Castelló a la Casa dels caragols, la reunió del director general de Memòria Democràtica de la 
Generalitat Valenciana, Iñaqui Pérez, amb diferents associacions de memòria que formen part de la 
Coordinadora d’associacions memorialístiques del País Valencià, reunió a la qual van assistir 
representants del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i es van tractar diferents 
àmbits de treball i projectes en marxa relatius a la memòria històrica com els arxius, les 
exhumacions de víctimes del franquisme, i els projectes de memòria oral entre altres.

 

Publicació de la tercera edició de “Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra” 
de Maribel Peris Muiños 

La Universitat Jaume I publica la tercera edició del llibre Històries de vida al Castelló de la guerra i 
la postguerra de la companya Maribel Peris Muiños. Aquesta edició revisada presenta una ampliació 
de testimoniatges de ciutadans/es de Castelló ciutat sobre la guerra civil, la repressió del 
franquisme, i la vida a la postguerra en la ciutat. Són testimonis d’hòmens i dones del poble sense 
militància ni càrrecs polítics. Aquestes persones i les seues famílies patiren a les seues vides les 
conseqüències de la Guerra Civil: els bombardejos, la presó, els afusellaments, les penúries 
econòmiques, la fam i la discriminació cap als derrotats, la por i l’adoctrinament del 
nacionalcatolicisme en una societat on el nou règim dictatorial i l’església anaven agafats de la mà.



Publicació en el web GRMHC del informe sobres Procediments judicials sumaríssims 
d’alacantins i valencians a l’auditoria de guerra de Castelló

Informació amb llistes per províncies dels alacantins i valencias sotmesos a procediment militar 
sumaríssim a la província de Castelló.

https://memoriacastello.cat/procediments-judicials-sumarissims-dalacantins-i-valencians-a-
lauditoria-de-guerra-de-castello/

Participació en la segona activitat del projecte “Castelló Ciutat Educadora” 

El dimecres 20 de juliol el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica a través dels seus 
membres Jordi Aguilar i Joan Miquel Palomar va participar en la segona activitat de l'elaboració del 
Pla Estratègic Castelló Ciutat Educadora. L'acte va tenir lloc al CEIP Bernat Artola de Castelló i es 
va fer un mapeig de la ciutat considerant com a "Educactius" tant les iniciatives (associacions, 
fundacions, cooperatives, etc.) com també les infraestructures (places, parcs, carrers, centres cívics, 
locals d'associacions, locals institucionals, patis d'escoles, etc.). El GRMHC comptà en la llista 
d'EducActius tant en l'àmbit d'iniciativa com en l'àmbit d'Infraestructures.

Presentació del col·lectiu "Historias desobedientes" a València 

Dilluns 25 de juliol a les 18 h va tindre lloc a València la presentació del col·lectiu 'Historias 
Desobedientes' amb l'objectiu de trobar a familiars de criminals de lesa humanitat que van participar 
en la repressió de la dictadura franquista que condemnen les actuacions dels seus afins i recopilar 
els seus testimoniatges.  Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la Coordinadora d'Associacions per la Memòria 
Democràtica del País Valencià, la plataforma Archivo, Guerra y Exilio i el Grup per la Recerca de la 
Memòria Històrica de Castelló.



AGOST

Curs d’arqueologia i antropologia “Frente de Levante” a El Toro 

Entre l’1 i 7 d’agost de 2022 l’equip Arqueoantro organitza el VI curs i la X campanya de treballs 
“Frente de Levante”, un curs teòric-pràctic d’arqueologia i antropologia amb alumnat internacional 
que es compagina amb les excavacions a la Peña Salada de El Toro, on s’exhumen restes de soldats 
republicans caiguts en batalla durant l’estiu i la tardor de 1938. La primera jornada del curs va ser 
destinada a tractar el context històric de la guerra civil i el franquisme, comptant amb la participació 
com a ponent del membre del GRMHC, Juan Luis Porcar, amb una intervenció al voltant de les 
fonts documentals per a l’estudi de les fosses de la guerra i el franquisme a la província de Castelló.

Diàlegs dels Ports d’estiu 4 d’agost a Albocàsser

Dijous 4 d’agost a les 18 h en l’Auditori d’Albocàsser tindrà lloc una xerrada sobre els bombardejos 
silenciats d’Albocàsser de maig de 1938 per part de Ricard Martí. També intervindran el membre 
del GRMHC Juan Luis Porcar i la investigadora local Pepita Segarra.



Presentació del llibre “Guerrilleros y comunistas” de Raül González Devís a Benassal

Dijous 4 d’agost a les 19.30 h va tindre lloc la presentació del llibre “Guerrilleros y comunistas. La 
apuesta armada del PCE: La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón” del historiador i membre 
del GRMHC Raül González Devís als Porxos de la Mola a Benassal. Van intervindre l’autor i Emili 
J.Barreda Ferrando, professor de l’IES Pere-Enric Barreda. Acte organitzat per l’Ajuntament de 
Benassal i l’editorial Onada Edicions.

Presentació del llibre “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria” de Juan Luis 
Porcar a Vilafranca 

Dimarts 9 d’agost la Casa Social de Vilafranca va acollir a les 19 h la presentació del llibre “Els 
Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria” de Juan Luis Porcar, organitzada pel Centre 
d’Estudis dels Ports. Amb la participació d’uns 50 assistents, Violeta Tena, periodista i presidenta 
del CEEP va obrir l’acte que va comptar també amb la presència i el suport de l’Ajuntament de 
Vilafranca, representat en la figura de la seua alcaldessa Silvia Colom. A l’acte dialogar l’autor i el 
prologuista del llibre Kassim Carceller sobre diferents aspectes del contingut de l’obra i amb 
informacions i referències específiques a casuístiques locals, també es va projectar un contingut 
audiovisual per contextualitzar i explicar el treball.



XIII Jornades de Memòria Històrica de Vistabella del Maestrat

Les jornades organitzades pel GRMHC i el Centre d’Estudis Penyagolosa (C.E.P.) es van celebrar 
entre els dies 8 i 15 d’agost, i compten amb la col·laboració activa i suport de l’Ajuntament de 
Vistabella, i l’aportació de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica. Entre les diferents activitats, el dissabte 13 es presentaren les últimes publicacions 
dels membres del GRMHC: “Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra” (3a edició) 
de Maribel Peris Muiños; “Els Ports, franquisme i repressió, ciutadania i memòria” de Juan Lluis 
Porcar Orihuela; i “Els anys que van viure perillosament. Cròniques de lluites i repressió al nord 
valencià (1938-1961)” de Josep Miralles Climent.

Presentació a Forcall de “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria”

El passat 24 d’agost de 2022 l’Ajuntament de Forcall va acollir la presentació del llibre de Juan 
Luis Porcar “Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria” en un acte organitzat pel 
Centre d’Estudis dels Ports i l’ajuntament de la localitat. L’acte va comptar amb la participació de 
més de 50 assistents, alguns dels quals eren col·laboradors i famílies que havien contactat i ajudat a 
l’autor en les seues recerques locals, com els familiars de veïns del poble represaliats finalitzada la 
guerra, com els de José Monfort (Josep Vïciana), de la família Ortí Balaguer i de José Sancho 
(Ernesto Barreda) entre altres. També l’autor va dedicar l’acte a la memòria de la filla de Manuel 
Oliet, Ana Oliet, el primer contacte que fa quasi 15 anys es va establir a la localitat en temes de 
memòria històrica. L’acte va ser presentat per Santi Pérez, l’alcalde de Forcall, Ernest Querol per 



part del Centre d’Estudis dels Ports, i la presentació de la publicació va consistir en un diàleg entre 
l’autor i Ricard Martí, membre del CEP i expert investigador en temes de la guerra civil a la 
comarca amb dos llibres també publicats per Onada a la mateixa col·lecció impulsada pel CEP. Per 
acabar la presentació es va projectar un audiovisual amb informació més específica d’àmbit local.

SETEMBRE

Presentació del llibre “Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra” a la Setmana 
del Llibre en Català 2022 a Barcelona 

Publicacions de la Universitat Jaume I va participar en la Setmana del Llibre en Català celebrada a 
Barcelona del 9 al 18 de setembre de 2022 amb la presentació de novetats editorials en l’estand de 
la Xarxa Vives d’Universitats. S’ha presentat, entre d’altres, la 3a edició revisada i ampliada del 
llibre “Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra” de la membre del GRMHC, Isabel 
Peris Muiños.



III Jornada Ciutat Educadora de Castelló

El 21 de setembre en el CEIP Bernat Artola a Castelló es va dur a terme la trobada d’associacions 
per establir el diagnòstic de necessitats. La nostra participació és la intervenció de Joan Miquel 
Palomar amb membres d’altres associacions. De 18:30h a 20:30h analitzarem de forma conjunta les 
necessitats socials, culturals, sanitàries, d’infraestructures i culturals de la ciutat. Entre tots aportem 
dos factors negatius i altres dos elements positius dels ítems establerts en cada taula amb el guiatge 
d’un monitor. També es van establir contactes amb membres de les associacions per oferir els 
itineraris del grup i les visites a les fosses del cementiri. 

Presentació de la Xarxa Educació i Memòria (XEIM)

El dimarts 27 de setembre es va presentar simultàniament a Castelló, València i Alacant la Xarxa 
Educació i Memòria (XEiM), una xarxa de professors que té com a objectiu incorporar lamemòria 
democràtica a l’àmbit educatiu. A Castelló la presentació ha tingut lloc a la Sala d’Actes de l’IES 
Ribalta, amb l’assistència de 50 professors. L’acte ha comptat amb la presència de la directora del 
CEFIRE de Castelló, Elena Aris, de l’assessora de l’àmbit humanístic i social, Julia Jordà, de 
representants dels sindicats de l’ensenyament CGT, UGT, CCOO i STE-PV, i del regidor 
d’Educació de Castelló, FrancescMezquita. Va obrir l’acte el director del centre, José Luís Lorenz. 
A continuació, Montserrat Ferrer, com a membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, 
va informar  de les característiques de la XEiM; Elena Aris, directora del CEFIRE de Castelló, ha 
posat els recursos de què disposen al servei del professorat i, per últim, Fernando Peña, historiador i 
professor de l’IES Bovalar, un dels centres adherits a la Xarxa, ha reflexionat sobre les dificultats 
que troben els docents per a introduir la memòria històrica en les aules. Tot seguit, en la part central 
de l’acte, el professor Víctor Vilanova va pronunciar una conferència amb el títol “El model 
educatiu de la II República i la repressió dels mestres republicans a les comarques de Castelló”. 
Com a cloenda, es va fer un homenatge als cinc militants antifranquistes afusellats el 27 de 
setembre de 1975, amb la lectura de diversos textos, entre els quals, alguns dels poemes que Vicent 
Andrés Estellés va escriure en homenatge als afusellats.



Presentació del Llibre “Els anys que vam viure perillosament. Cróniques de lluites i repressió 
al nord valencià (1938-1981)”  de Josep Miralles Climent

Dijous 29 de setembre a les 18.30 va tindre lloc la presentació del Llibre “Els anys que vam viure 
perillosament. Cróniques de lluites i repressió al nord valencià (1938-1981)”   de Josep Miralles 
Climent en la Biblioteca Municipal de la Vall d’Uixó. L’acte  va estar presentat per la Dra. Eva 
Alcón Sornichero i contà amb els testimonis de: Toni Porcar Gómez, Lourdes Ortiz Altés, Pepe 
Aceituno Milema, Rafael García Sielva,Josep Antoni Ruiz i Mossen Arturo Petit.

OCTUBRE

Presentació del llibre “Lecciones de nuestros abuelos” de Luis Vivas Ramos Participació en les 
XVIII Jornades d’Estudi del Maestrat

Divendres 7 d’octubre a les 18:00 va tindre lloc la presentació del llibre “Lecciones de nuestros 
abuelos” de Luis Vivas Ramos a càrrec de l’autor en el Menador Espai Cultural de Castelló. Al final 
de la presentació, es va fer un torn obert de paraula on van intervenir una de les dones testimoni del 
llibre i una de les voluntàries de l’associació Amigos de la calle.



El GRMHC a les XVIII Jornades d’Estudi del Maestrat celebrades a Atzeneta

Atzeneta del Maestrat va acollir entre el 7 i 9 d’octubre de 2022 les XVIII Jornades d’Estudi del 
Maestrat organitzades pel Centre d’Estudis del Maestrat, on diferents investigadors van presentar 
comunicacions d’una variada temàtica. Per part del GRMHC, Juan Luis Porcar va presentar una 
comunicació sobre “Patrimoni cultural i polítiques de memòria a les comarques rurals: un projecte 
per a Vistabella del Maestrat”. Queta Ródenas també va presentar una comunicació sota el títol  
”Cartografia del crim al Maestrat històric” que per la seua absència va ser llegida pel jove 
investigador Narcís Tena, que va presentar també una interessant comunicació sobre la repressió 
franquista sobre les dones a Sant Jordi. Els membres del GRMHC, Antonio Giner i Jaume Gil 
també van assistir i participar en els debats en el marc de les jornades, que van acollir més de 40 
assistents.

NOVEMBRE

Ofrena de flors i record a les víctimes de la repressió franquista l’1 de novembre a Castelló

Dimarts 1 de novembre va tindre lloc a les 11:30 una ofrena de flors per les víctimes de la repressió 
franquista organitzada pel nostre Grup en el Monòlit de record a aquestes en el Cementeri de 
Castelló, on membres del GRMHC van realitzar un breu parlament d’homenatge. A les 12:00, 
l’Ajuntament de Castelló ha organitzat l’acte institucional d’homenatge i record a aquestes víctimes 
de la repressió franquista soterrades al cementiri de Castelló. L’alcaldessa de Castelló, Amparo 
Marco; la regidora de Cementeris, Isabel Granero; i la regidora de Memòria Democràtica, Verònica 
Ruiz,  junt amb altres membres de l’equip de govern, han assistit al cementeri de San José i han 
participat en l’acte d’homenatge als difunts celebrat en el quadre civil amb uns parlaments. Aquest 
acte també ha comptat amb la participació del nostre Grup, amb la lectura d’un parlament per part 
de la membre del GRMHC, Maribel Albella.



Ofrena de flors i record a les víctimes de la repressió franquista  i dels camps d’extermini 
nazis l’1  de novembre a Almassora 

Dimarts 1 de novembre va tindre lloc a les 11:00 un acte de record a les víctimes de la repressió 
franquista i dels camps d’extermini nazis organitzada per l’Ajuntament d’Almassora en el Memorial 
en record d’aquestes en el jardí central del carrer Sant Marc.En aquest homenatge va participar 
l’alcaldessa d’Almassora Merche Galí junt amb altres membres de l’equip de govern, i 
representants del grup municipal de Compromís, Susanna, Diana i Raül.El Grup per la Recerca de 
la Memòria Històrica de Castelló va estar representat pel membre del grup, Joan Pinyana 
Mormeneo qui va dir unes paraules en record d’aquestes víctimes.

XX Jornades de Memòria Històrica de Castelló “Església i Memòria Històrica

Divendres 4 de novembre a les 18:00 al Menador Espai Cultural, Teresa Armengot, membre del 
GRMHC va presentar els actes de les XX Jornades de Memòria Històrica de Castelló dedicades a 
“L’església i la memòria històrica”.



”Projecció documental “Apaiz Kartzela. La presó de capellans” i posterior col·loqui dins de 
les XX Jornades de Memòria Històrica de Castelló

Divendres 4 de novembre a les 18:00 al Menador Espai Cultural es va projectar el documental 
“Apaiz Kartzela. La presó de capellans”   on es mostra com alguns membres de l’Església catòlica 
espanyola es van manifestar en contra de la repressió franquista i per això van ser reclosos en una 
presó de Zamora.  En finalitzar la projecció, va haver-hi un col·loqui amb la productora, Aloña 
Jauregi, i amb Xabier Amuriza, protagonista principal del documental, excapellà qui va estar 7 anys 
pres a la presó de Zamora i reconegut bertsolari (improvisador) en el País Basc, conegut pel seu 
treball en l’àmbit cultural, sobretot sent un referent a seguir per les aportacions que ha fet i continua 
fent al bertsolarisme i al basc en general; i amb Juan Mª Arregi, protagonista del documental, 
excapellà qui va estar exiliat, en l’època en la qual, en la presó de Zamora, van empresonar a 
diversos capellans. Va ser una persona clau, en el que es referia al suport exterior que necessitaven 
els capellans presos, per a fer les seves peticions i rebel·lions. Periodista conegut, sempre exercint la 
labor de persona lliurada, a moviments socials i polítics del poble basc.



Conferència “L’església catòlica espanyola des de la Guerra Civil a la Transició: Croada, 
nacionalcatolicisme i trencament (1936-1977)” dins de les XX Jornades de Memòria Històrica 
de Castelló 

Dissabte 5 de novembre a les 11:00 en l’Espai Cultural Menador va tindre lloc la conferència 
“L’esglèsia catòlica espanyola des de la Guerra Civil a la Transició: Croada, nacionalcatolicisme i 
trencament (1936-1977)” a càrrec de Neus Baena Gallardo, llicenciada en Història i Màster en 
Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa per la URV. És autora de llibre (en edició) “Del 
nacionalcatolicisme a la democràcia. Món obrer, Església de base i antifranquisme a Tarragona 
(1951-1977”. L’acte va estar presentat pel membre del GRMHC, Francesc Mezquita.



3ª Jornada contra l’oblit “75 anys de la tragèdia de Pou de la Pica” a Atzeneta del Maestrat 
Dissabte 19 de novembre va tindre lloc a Atzeneta del Maestrat la 3ª Jornada contra l’oblit “75 anys 
de la tragèdia de Pou de la Pica”, després de 75 anys de l’assassinat de la família Borràs Albert s’ha 
fet aquesta jornada en la seua memòria. La principal temàtica d’aquesta ha sigut sobre El Maquis i 
la repressió i el GRMHC col·labora en ella. Dins dels diversos actes, el membre del GRMHC Juan 
Luis Porcar presentà el seu llibre “Els Ports: franquisme I repressió, ciutadania i memòria” i la 3ª 
edició de “Un país en gris i negre” a les 16:00 h a la Casa de la Cultura. També, Raül González 
Devís, company del GRMHC, va estar en la taula redona de les 18:00h per parlat amb altres 
investigadors sobre “Maquis i repressió”.

Concert “Cançons contra l’oblit” de Pau Alabajos 

Divendres 25 de novembre de 20:00 a 21:30 va tindre lloc al teatre del Raval de Castelló el concert 
de Pau Alabajos “Cançons contra l’oblit” organitzat pel GRMHC amb la col·laboració de la CGT. 
El cantautor torrentí va oferir una singular incursió musical al voltant de la memòria. El nombrós 
públic assistent va gaudir de versions de cançons d’Ovidi Montllor, Raimon, Maria del Mar Bonet i 
Lluís Llach. També de cançons del mateix autor sobre memòria històrica com ara Lletania i Mar de 
marbre que apareixen en el seu darrer i magnífic disc “Les hores mortes” . El recital va ser presentat 
pel membre del GRMHC i de la CGT, Joan Pinyana qui va tindre unes paraules de record I 
homenatge cap a totes les dones que van patir la repressió franquista i per a les que en l’actualitat 
pateix la xacra de la violència de gènere. Aquest concert va ser l’acte de cloenda de les XX Jornades 
de Memòria Històrica de Castelló organitzades pel nostre grup de l’any 2022.



Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria, premi Institut Obrer de la Societat 
Coral el Micalet a la millor publicació sobre memòria històrica 2021

La Societat Coral el Micalet va donar a conéixer els guardonats amb els Premis Miquelet el dissabte  
26 de novembre a la nit, en una gala al seu teatre. El Premi Institut Obrer d’edicions relacionades 
amb la memòria històrica i els moviments socials, introduïa la novetat del patrocini de la 
Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià. Per això el seu 
president, Àngel González, va pronunciar unes reivindicatives paraules en favor d’una societat més 
justa amb el seu propi passat. El guanyador fou Joan Lluís Porcar Orihuela, membre del GRMHC, 
amb l’obra “Els ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria”, impulsada per el Centre 
d’Estudis dels Ports a la col·lecció de memòria històrica creada per l’editorial Onada.

Visites a les exhumacions del cementeri civil de Castelló de setembre a novembre del 2022 
Durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2022, el Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica de Castelló ha organitzat visites guiades als treballs d’exhumació de les víctimes de la 
repressió franquista en el cementeri de Castelló. Aquestes visites han estat majoritàriament 
adreçades a l’alumnat dels centres educatius, encara que algunes s’han obert també a altres 
col·lectius que així ho han sol·licitat. En aquesta activitat, que s’emmarca dins del projecte educatiu 
del GRMH de Castelló, han participat 10 instituts: IES Bovalar, IES Sos Baynat, IES El Caminàs, 
IES Joan Baptista Porcar (Castelló), IES Maestrat (Sant Mateu), IES Torre del Rei (Orpesa), IES 
Serra d’Espadà (Onda), IES Ximén d’Urrea (l’Alcora), IES Benigasló (la Vall d’Uixó), IES el Quint 
(Riba-roja del Túria). S’han realitzat un total de 33 visites adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO i 
batxillerat (876 alumnes en total).



Recuperant la memòria del soldat republicà Ramon Argentó 

Des del passat 27 de novembre de 2022 un ram de flors sobre la gespa que cobreix les fosses dels 
soldats morts durant la Guerra Civil i soterrats al cementeri de Morella, recorda al jove ampostí 
Ramon  Argentó Pedrol, fet presoner per l’exèrcit franquista i mort amb 19 anys a l’Hospital Militar 
del Cos d’Exèrcit d’Operacions de Galícia ubicat a la capital dels Ports. el Diumenge 27 de 
novembre es va dur a   terme la trobada entre la família i els investigadors, la qual cosa va 
proporcionar noves vies de coneixement i de possibilitats per poder continuar la cerca al voltant de 
Ramon, que ara ja pot ser recordat a la fila 11 de la fossa ubicada al quadrant de la dreta del 
cementeri, on també romanen les restes de més de 300 soldats caiguts al front de guerra o morts a 
l’hospital militar de la població. La possible col·locació d’un memorial en el seu record juntament 
amb els pocs col·locats a la fossa per altres famílies donarà testimoni dels centenars de pèrdues de 
vides humanes que va significar la Guerra Civil i la posterior repressió franquista, de la injustícia 
que durant tants anys va representar el seu oblit. D’aquesta forma es fa present el passat, i la 
democràcia actual salda un deute, el de les víctimes, que no va quedar investigat, recollit i 
reconegut en la transició.

Campanya d’exhumacions 2022 de víctimes de la repressió franquista al cementeri de Castelló 

Els treballs d’excavació de la campanya d’exhumacions al cementeri civil de Castelló impulsada pel 
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló amb els projectes subvencionats per 
l’Ajuntament de Castelló (25 exhumacions) i Diputació de Castelló (35 exhumacions) realitzada per 
l’equip d’Arqueoantro s’han dut a terme des de setembre fins a novembre del 2022 amb l’excavació 
i exhumació de 61 restes de represaliats de les files 1 (7 exhumacions), fila 5 (22 exhumacions), fila 
8 (6 exhumacions), fila 14 (18 exhumacions, una més de les previstes) i 8 exhumacions de caixes de 
reducció que es trobaven damunt de la fila 1 del cementeri civil i ha iniciat els treballs a la Fila 1. 
En aquesta campanya s’han exhumat un total de 61 restes de víctimes de la repressió franquista. Al 
principi de la campanya disposaven de 17 contactes familiars, i durant la campanya mitjançant el 
contacte amb famílies que visitaven els treballs, ajuntaments, i contactes del GRMHC en diferents 
localitats, s’ha pogut localitzar a 15 noves famílies de les víctimes exhumades. En total actualment 
són 32 els familiars localitzats de les 61 exhumacions realitzades.



DESEMBRE

Visita a les trinxeres del mas de la Serra i del mas del Boiro

El dia 3 de desembre es va organitzar una excursió pel terme municipal de Vistabella per a visitar 
algunes de les trinxeres inventariades durant el mes d’octubre passat, pertanyents al conjunt 
defensiu de la Serra de la Batalla, en concret les línies de trinxeres del mas de la Serra i mas del 
Boiro. L’activitat va estar organitzada pel GRMHC i el Centre d’Estudis de Penyagolosa, i va tindre 
una durada aproximada de quatre hores.

Homenatge a les víctimes valencianes de la Plana Alta deportades i/o assassinades en els 
camps de concentració nazis 

El passat dia 14 de desembre, a la Casa dels Caragols de Castelló es va celebrar l’acte de lliurament 
per la Generalitat dels taulells ceràmics acreditatius als familiars de les víctimes de la Plana Alta, 
dels camps d’extermini nazis, sense que el govern franquista fera res per impedir-ho. A l’acte, entre 
un públic atent i emocionat, van assistir alguns dels familiars de les víctimes, una representant dels 
quals va intervenir en els parlaments explicant els records familiars i el silenci que van haver de 
patir davant de la indiferència de l’administració franquista. A continuació Maribel Peris, del 
GRMHC, membre del Consell valencià de Cultura, va parlar breument sobre la necessitat de què 
des del Grup es faça contínuament difusió del tema davant del discurs imperant des del franquisme 
sobre els diversos fets de la Memòria històrica. Després l’alcaldessa de Castelló Amparo Marco va 
tractar sobre la implicació i la sensibilitat de l’Ajuntament en aquests temes. Finalment, la 
consellera de la Generalitat valenciana Rosa Pérez Garijo va tancar l’acte renovant el compromís 
permanent perquè les víctimes del franquisme siguen honorades per la seua defensa de la 
democràcia i de la llibertat.Amb el lliurament dels taulells ceràmics per part de la consellera es va 
tancar l’acte.



Presentació del projecte “Últimes paraules” de Maria A. Gomar

Dijous 15 de desembre entre les 20:15 a 21:00 hores en el saló d’actes del Museu de Belles Arts de 
Castelló l’artista Maria A. Gomar, en el marc de la seua residència artística al Museu de Castelló 
facilitada pel Programa de residències artístiques de creació del Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana va presentar el seu projecte “Últimes paraules” amb un diàleg de la 
protagonista amb María José Martínez, coautora de “Versos condemnats a mort a la Presó 
Provincial de Castelló 1939-40”, Vanesa Peña Alarcón, comissària i gestora cultural, i Juan Luis 
Porcar, historiador i membre del GRMHC. Les cartes d’acomiadament de les presons del primer 
franquisme, com a memòria conservada per les seues famílies i la recerca de diferents investigadors 
des de diferents àmbits i visions, va ser l’eix temàtic de la trobada, a la qual van assistir prop de 40 
persones.

Una llengua per guanyar! Commemoració del 90 aniversario de les Normes de CastellóLa 
plataforma Castelló per la Llengua  va finalitzar dissabte 15 de desembre la commemoració del 
norantè aniversari de les Normes de Castelló sota el lema “Una llengua per guanyar”. L’eslògan és 
una referència a la cita de Joan Fuster “la llengua no ens la regalarà ningú, l’haurem de guanyar dia 
a dia”. A les 17.30 va començar la manifestació a la Casa Matutano després de recórrer el centre de 
la ciutat. Hi van estar presents col·lectius socials, polítics i culturals d’arreu dels Països Catalans. 
Entre ells, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, representat per Maribel Peris 
Muiños en la capçalera de la manifestació.



Participació del GRMHC en les IV Jornades de Memòria Històrica de Xilxes 

Dimarts 20 de desembre a les 19:15 en el Teatre Municipal de Xilxes van tenir lloc les IV Jornades 
de Memòria Històrica de Xilxes. En aquesta jornada organitzada per l’associació cultural La Veu 
del Poble amb la qual hem col·laborat altres vegades en diferents activitats culturals i de memòria. 
L’acte es va iniciar amb la presentació de Carmina Freire, membre de l’associació, i va continuar 
amb una selecció de cançons i poemes recitats per part de l’actriu Amanda Aguilella. A continuació 
es va estrenar el Videoreportatge sobre Pepe Teresa, testimoni, fill de represaliat del franquisme i a 
la vegada lluitador antifranquista durant els anys 60 i 70 que va relatar les seues vivències al 
respecte. Paco Mezquita i Joan Piñana, per part del GRMHC van exposar diferents aspectes relatius 
a la memòria històrica i el franquisme, i la problemàtica actual, i aquest últim va presentar 
informació històrica recollida i investigada sobre la repressió a Xilxes i els seus protagonistes. 
Finalment el GRMHC va fer donació d’una sèrie de les seues obres publicades pels seus diferents 
autors/es a l’associació La Veu del Poble que així mateix farà donació a la Biblioteca 
Municipal. L’acte va tenir una important participació de públic.

Col·locació placa commemorativa al Casal Jove d’Almassora

Dimecres 21 de desembre de 2022, es va ficar una placa commemorativa, al Casal Jove 
d’Almassora, a petició del GRMHC, el qual en els anys 20 i 30 del segle passat, era el Centre Obrer 
CNT del poble. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Merxe Galí, Joan Antoni Trenco, 
alumnat i professorat dels IES Álvaro Falomir i Vila-Roja, amb la introducció del company Joan 
Pinyana al context del local, construcció, activitats sindicals, fins a l’expropiació del Centre per part 
del franquisme i Falange. Amb aquest acte, es va fer justícia i reparació històrica a les nostres 
avantpassades, juntament amb dignificar la seua memòria.



Eliminació de l’últim vestigi del Franquisme a l’Alcora

El 21 de desembre es va retirar la placa commemorativa de la paret d’un dels edificis del Grup Sant 
Cristòfol. Era l’últim vestigi del franquisme que quedava a l’Alcora, després que en aquests darrers 
anys es van anar retirant les que hi havia en portals, ponts, etc. distribuïdes per tot el poble. Vam 
començar a demanar-lo a l’Ajuntament des de fa molts anys, concretament des de l’any 2007, quan 
va ser aprovada la primera llei de memòria històrica. Han hagut de passar molts anys perquè es 
normalitze aquest assumpte que és de justícia, a més de ser també de dignitat i reparació. Des del 
grup de l’Alcora, junt amb el grup de la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló no hem parat 
de lluitar perquè cap d’aquests vestigis del franquisme continuaren fent homenatge a temps fatídics 
per a la llibertat i la dignitat.

Presentació del llibre “La proposta republicana” 

El 21 de desembre a les 19.00 hores a l'Espai cultural del Menador es va presentar el llibre "La 
proposta republicana" d'Héctor Illueca prologat per Ignacio Ramonet. La presentació va estar a 
càrrec de la companya Maribel Peris. L'autor va exposar el contingut del seu llibre que aborda el 
republicanisme al context present i va dissertar sobre una construcció teòrica amb una anàlisi de la 
realitat social i política del moment. La sobirania democràtica com l'exercici de la democràcia plena 
on els estats puguen assumir la seua autonomia i com dur a terme la veritable sobirania 
democràtica. Parlar d'autonomia dels estats més que de sobirania dels estats. També va tractar sobre 
la importància de la cohesió social mitjançant el reconeixement dels drets socials com a drets 
fonamentals de les persones que d'aquesta manera puguen gaudir de la llibertat i la mancança 
d'aquests drets no els condicione la vida fins al punt de ser la porta oberta a la ruptura social i 
creixement de l'extrema dreta. Una reflexió sobre el sistema socioeconòmic i la situació política 
marcada per la guerra i les dramàtiques conseqüències.

                        


