PROTOCOL D’ADHESIÓ
XARXA DE MEMORIA DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT
Baix Llobregat,

REUNITS,
D’una part el Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, i en representació de l’esmentada entitat, en virtut de les facultats que legalment té conferides,
i
D’altra els alcaldes els regidors/des de cultura dels trenta Ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat,
D’altra les entitats, institucions i persones expertes que treballen en aquest àmbit
Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present protocol,

Antecedents,
El Baix Llobregat s’ha caracteritzat històricament per l’existència de moviments socials molt actius en la
defensa de la democràcia, els drets socials, l’equitat, la justícia i la solidaritat. Podríem dir que aquests
valors formen part de l’ADN de la nostra comarca.
En aquest context, les polítiques de memòria democràtica, de memòria col·lectiva, esdevenen veritables
pilars de cohesió social i cultura de pau. Aquest diàleg que la comarca estableix entre el seu present i el
seu passat genera relats i valors simbòlics que interaccionen i conformen de manera progressiva una
identitat cultural compartida. I en aquest diàleg no hi poden faltar les institucions i administracions, però
sobretot no hi pot faltar la ciutadania, organitzada o no al voltant de centres d’estudis o altres tipus
d’entitats i associacions que incorporen en la seva activitat accions de recerca i recuperació de la
memòria democràtica.
Els mecanismes d’oblit imposats pel règim dictatorial franquista van ser molt efectius arreu, i és
imprescindible posar en valor la contribució de totes aquelles persones que van fer de la seva vida un
exemple de compromís, de lluita i de tenacitat per recuperar les llibertats, les institucions i la dignitat. Ara
més que mai, cal exercir i fonamentar el nostre dret a les polítiques de memòria.
La comarca del Baix Llobregat compta amb un ric teixit social i associatiu, que ha estat sensible a les
polítiques de recuperació de la memòria democràtica, donant lloc a una sèrie de línies d’actuació,
projectes i iniciatives centrades en la recerca, la divulgació, la restitució i la commemoració. També ho
han estat els seus ajuntaments, els seus arxius municipals i comarcal, i prova d’això és la bona feina feta
des de fa anys.
El perfil d’aquestes actuacions és generalment d’àmbit local i no s’ha fet mai un exercici de suma que
permeti multiplicar els esforços. Es detecta una situació de cert “aïllament” entre les iniciatives, i es posa
sobre la taula la necessitat de crear un sistema de coordinació, d’estímul de treball compartit, de xarxa
que permeti generar un perfil comarcal de les actuacions, de massa crítica que habiliti les entitats a donar
més potència i impacte a la seva activitat.

En el marc del congrés “El Baix Llobregat a Debat: identitat, cohesió i entorn”, el Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, entitat promotora juntament amb una vintena més d’institucions i
associacions de la comarca, detecta aquesta necessitat i decideix dedicar-hi una taula temàtica, tot
convocant la “Primera Trobada de Memòria del Baix Llobregat”. L’objectiu general de la trobada fou reunir
per primera vegada totes les associacions, institucions i persones que actuen al Baix Llobregat en matèria
de memòria democràtica.
Es per aquest motiu, que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat i des del Centre d’Estudis
Comarcal s’ha impulsat la creació de la Xarxa Memòria Democràtica, com a instrument de coordinació i
articulació estratègica que permeti aconseguir aquestes fites. Sempre, des de la voluntat de generar
dinàmiques cooperatives amb el conjunt d’entitats del territori.
Per formalitzar la constitució de la Xarxa Memòria Democràtica del Baix Llobregat, cal el compromís i
l’acord conjunt dels ajuntaments de la comarca, entitats, institucions i persones expertes de l’àmbit, en
relació als aspectes més significatius que han de marcar les seves finalitats fonamentals.
Acords:
1. Crear un espai d’interacció i coordinació, amb l’objectiu de disposar d’un marc de treball
comarcal, i iniciar els treballs per la constitució de la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix
Llobregat, convidant a sumar-s’hi a tots els municipis de la comarca, així com a totes les entitats i
organismes que desenvolupin projectes de memòria democràtica.
2. Constituir els òrgans que es derivin de l’estructura de la Xarxa amb l’objectiu de vetllar pel
compliment dels projectes comuns que s’estableixin.
3. Cercar una data significativa per fer una trobada anual de la Xarxa.
4. Consolidar com a plataforma comarcal la base de dades de persones represaliades i el cercador
de víctimes creats pel Centre d’estudis Comarcal del Baix Llobregat
5. Cercar un marc de finançament, el més estable possible, que permeti dur a terme projectes
compartits a nivell comarcal a mig i llarg termini.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document en lloc i data indicats a l’encapçalament,

Sr. Josep Perpinyà i Palau
President del Consell Comarcal

