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Una conferència recorda els refugiats acollits a la ciutat durant la Guerra Civil

A Mollet, 80 anys després

Mollet del Vallès

J.V.

Durant la Guerra Civil, 
Mollet va acollir un bon 
nombre de persones refugia-
des que fugien d’altres regi-
ons espanyoles. Van arribar 
545 persones que represen-
taven un 8,8% de la població 
que tenia llavors la ciutat. Els 
detalls els va donar aquest 
dilluns Glòria Campoy, 
llicenciada en Filogoia His-
pànica i Documentació, en 
una conferència al centre 
cultural La Marineta. La va 
acompanyar Carlos Jiménez 
Villarejo, exfiscal anticorrup-
ció i membre de l’Agència 
de l’ONU pels Refugiats 
(ACNUR), que va parlar 
sobre la situació dels refugi-
ats actuals. Un paral·lelisme 
entre situacions separades 
en el temps per 80 anys.

Campoy va explicar que 
els primers refugiats eren 
infants que van arribar de 
la localitat aragonesa de 
Pina de Ebro, en ple front 
de batalla. Van ser acollits 
al Castell de Mogoda, a 
Santa Perpètua, propietat 
del marquès de Comillas. 
Més endavant, el flux es 
va intensificar i molts eren 
dones, avis i infants evacuats 
de Madrid. En un primer 
moment, l’Ajuntament va 
adequar cases buides, però 
davant l’allau de persones, es 
va demanar la col·laboració 
dels veïns a qui es dema-
nava que acollissin dues 
persones a cada llar. “Res 
no s’hauria solucionat sense 
l’esforç de la població civil”, 
va remarcar Campoy. A tall 
d’exemple, va explicar que 
Granollers va acollir 1.873 
persones, el 13% de la pobla-
ció, i que la proporció era 
encara més gran a Sant Fost 
(242), un 16% del cens. 

La intervenció de Glòria 
Campoy va tenir un testi-

Mollet commemora 
el 71è aniversari de 
l’alliberament de 
Mauthausen
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet i 
l’Associació d’Amical Maut-
hausen commemoren aquest 
dijous el 71è aniversari de 
l’alliberament del camp de 
concentració de Mauthau-
sen amb una ofrena floral al 
monument dedicat a les per-
sones assassinades als camps 
nazis que hi ha a la plaça 
Amical Mauthausen. L’acte 
es farà a les 6 de la tarda i es 
repeteix cada any coincidint 
amb l’aniversari.

De dreta a esquerra, Josep Sandoval, la seva dona, Carmen Orozco, Glòria Campoy i Cecilio, marit de Carmen Orozco

Els pares de Joan Ambrós i Lloreda amb la Carmen Orozco i la Cisqueta 

Ambròs i Tugas, en una imatge durant l’època de la Guerra Civil

moni d’excepció. En primera 
fila, hi havia Carme Orozco, 
que quan tenia vuit anys 
va venir de Madrid amb els 
seus germans i els seus pares 
i va ser acollida a la casa de 
Joan Ambròs i Lloreda. El 
seu pare i el seu germà gran 
van ser mobilitzats i, al final 
de la guerra, la família va 
emprendre el camí de l’exili. 
A la Carme, l’acompanyava 
el seu marit, Cecilio, i Josep 
Sandoval, membre d’una 
altra família de Mollet que 
havia acollit una de les 
germanes de la Carmen, la 
Felisa. L’any passat, Sando-
val va tenir l’oportunitat de 
reunir-se a Mollet amb Lluís 
Garrido Orozco, fill de Felisa 
Orozco.

Campoy diu que molts 
refugiats van marxar a l’exili 
i altres van tornar als seus 
pobles, però alguns es van 
quedar i alguns encara viuen 
en localitats properes. “A 
Santa Perpètua n’hi ha i estic 
segura que a Mollet, també”.

Villarejo 
qualifica 
d’indigne el 
tracte de la UE 
als refugiats

J.V.

En la conferència de 
Mollet, l’exfiscal anticor-
rupció i exeurodiputat de 
Podem, Carlos Jiménez 
Villarejo, no es va mosse-
gar la llengua a l’hora de 
qualificar el tracte que 
dóna la Unió Europea a 
les persones que fugen del 
conflicte a Síria i altres 
països i busquen refugi 
entrant a través de Grècia. 
Considera que l’acord fir-
mat entre la UE i el govern 
de Turquia “és una indig-
nitat des del punt de vista 
democràtic”.

Va posar de relleu que 
el pacte vulnera diversos 
articles recollits en la car-
ta  de drets humans de la 
UE, com el que diu que es 
garantirà el dret d’asil i 
prohibeix les expulsions 
col·lectives. També vio-
la, segons ell, el que diu 
l’estatut del refugiat de 
la Convenció de Ginebra 
de l’any 1951 que prohi-
beix posar una persona 
a la frontera d’un estat 
on corri perill. És el que, 
segons Villarejo, fa la UE 
retornant els refugiats a 
Turquia.

 Va remarcar el fet que 
en el document no apareix 
mai la paraula refugiats 
sinó de “migrants” o de 
“nacionals de tercers 
països” i que es parla de 
reubicació en altres països, 
però posant com a termini 
el 26 de setembre d’aquest 
any 2016. “És una mostra 
de cinisme”, va dir. I va 
lamentar que el Parlament 
Europeu no hagi aixecat 
la veu. “On són els parla-
mentaris europeus que 
ens representen a tots?”, es 
preguntava.

Jornada sobre horts 
ecològics a la Garriga
La Garriga

EL 9 NOU

El Departament d’Agricul-
tura fa aquest dijous a la 
Garriga una jornada tècnica 
sobre els horts ecològics com 
una oportunitat per produir 
aliments ecològics. Es farà 
a l’auditori de l’Escola de 
Música i començarà a 3/4 de 
10 del matí. A partir de les 
10, l’ambientòleg Jordi Puig 
Roca farà una conferència 
sobre l’alimentació sana i 
sobre els fonaments per a la 

construcció d’horts ecològics 
familiars.

La jornada inclou també 
una visita a l’explotació bio-
dinàmica Can Parets, de Lle-
rona, a les 12 del migdia.

D’altra banda, Vallromanes 
farà aquest dissabte un cur-
set per ensenyar a conrear 
horts ecològics a les parcel-
les municipals o a casa. Es 
farà una sessió de 9 a 11 del 
matí al casal i una altra d’11 
del matí a 2 de la tarda als 
horts ecològics a la part alta 
de la riera de Vallromanes.

Un projecte sobre El Gato Verde 
guanya la beca Vist per...
Granollers

EL 9 NOU

Un projecte sobre El Gato 
Verde, el restaurant de la 
fundació Apadis, de les Fran-
queses, ha guanyat la tercera 
edició de la beca de curtme-
tratges documentals Vist 
per... que promou Cineastes 
de Granollers, Vallès Ori-
ental Televisió, Granollers 
Audiovisual i l’Arxiu Munici-
pal de Granollers.

El projecte el van presentar 
Clàudia Mera, Facundo Taibi 

i Hector Prats i el jurat ha 
valorat, entre altres coses, el 
projecte social que hi ha dar-
rere de la història, el treball 
previ de coneixement i anàli-
si de l’entorn, la bona estruc-
tura del projecte i el suport 
d’empreses productores en la 
difusió del documental.

El jurat de la beca també 
ha destacat el treballs titulat 
Dos de nosaltres, d’Oriol i 
Marc Guanyabens i, d’acord 
amb l’equip realitzador, esta-
blirà una proposta per donar-
li suport en un futur. 


