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Introducció 

 
Des de fa alguns anys, a la localitat de Cerdanyola del Vallès s'està duent a 

terme una tasca de recuperació de la memòria històrica de la vila. Amb els 
transcurs del temps, hem pogut veure que hi ha fragments de la història 

recent de la vila en que la informació no és prou clara o simplement, no hi és. 

És per això que des de l'any 2011 es decideix indagar en la història d'un 
"personatge clau de la lluita antifranquista un cop acabada la guerra" en la 

dècada dels 50 a Cerdanyola del Vallès i rodalies: Antoni Franquesa Funoll, 
conegut com Toni o Ton. 

 

Antoni Franquesa 
 

Va néixer a Santa Eulàlia de Riuprimer el 14 d'Abril de 1921, fill de Josep 
Franquesa i Vidal, conegut rabassaire de la comarca, i Margarida Funoll i Vidal. 

El primer va acabar a un camp nazi de treballs forçats a Alemanya, on va 
morir, després de passar una temporada al camp d'Argelers. Durant molts 

anys, la seva mare va ser objecte de seguiment per part de la policia 
franquista. 

 
El 19 de juliol de 1936 l'Antoni s’incorporà a les milícies de la Juventud 

Comunista Ibérica (JCI) on hi va combatre fins que passà a la 24a Divisió, en 
ser organitzat l’Exèrcit Popular. En acabar la guerra va fugir a França i se 

l’endugueren al camp d’Argelers. S’escapà i s’incorporà llavors a Espanya per 
lluitar contra el franquisme. Detingut l’any 1941 a Figueres, estigué tres anys a 

la presó Model en règim d’incomunicació (Imatge a l’Annex). Quan va sortir en 
llibertat tornà a França, i fou enllaç a la frontera del POUM durant sis mesos. 

S’afegí després als grups llibertaris. 

 
Josep Lluís Facerías, Celedonio García Casino, Enrique Martínez Marín i Antoni 

Franquesa Funoll van passar a Espanya el 2 de juliol de 1948. 
 

El 12 d’agost de 1949, Josep Lluís Facerías, el Quique, Celes, Antoni 
Franquesa, Pere Adrover i dos homes més van portar a terme dues accions a 

Barcelona per recaptar fons econòmics per la lluita i donar suport al col·lectiu 
de presos. Van aconseguir més de 500.000 pessetes. 

 
 

Acció a Mas del Bosc (Sant Cugat). Antoni Franquesa cau ferit 
 

La serra de Collserola va ser un dels principals escenaris dels maquis urbans 
per la seva proximitat amb Barcelona i ser un lloc de refugi. El 16 d'agost del 

mateix any, Franquesa participa de la coneguda operació “Documentació” 

consistent en l'apropiació de documents per poder-los falsificar i poder moure's 
entre la intensa pressió del franquisme. L'operació es va dur a terme a 

l'encreuament de la carretera de l'Arrabassada amb el camí particular que duia 
a la finca Mas del Bosc. 
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El grup d’en Franquesa va decidir abandonar la ciutat fins que la febre 

persecutòria amainés una mica. Van arribar a la frontera francesa el 26 
d’agost. El grup creia haver acabat ja les seves peripècies, però tot just va 

caure en una emboscada que els havia preparat la Guàrdia Civil. Quan 

s’endinsava en un camí, el grup va ser atacat sense previ avís. Els agents van 
ferir greument Antoni Franquesa, que va rebre un tret a la boca i un altre al 

braç, que li ocasionà una fractura. Van aconseguir obrir-se pas i creuar la 
frontera, carregant l’Antoni malferit. Els cossos de dos dels seus companys 

morts van restar a la muntanya. També van perdre gairebé totes les joies 
procedents dels cops a Barcelona. Un company de Perpinyà va anar a buscar-

los amb una ambulància que hagué d’esperar un parell d’hores fins que van 
arribar els supervivents amb el Franquesa malferit. Un metge particular li 

practicà una primera cura a Perpinyà, i després se’l van endur en una clínica. 
Va quedar-s’hi unes quantes setmanes amb un diagnòstic de pronòstic greu. 

 
 

Es forma el grup que actua a Cerdanyola del Vallès. 
 

Josep Lluís Facerías, César Saborit Carralero i Antoni Franquesa van tornar a 
Espanya a finals de març de 1950. El grup baixava a Barcelona per sabotejar la 

festa franquista denominada de “La Victoria” (1 d’abril). Van establir el seu 

campament entre l’Arrabassada i Cerdanyola. Una noia, 
Esperanza Moreno Agrela, s’encarregava de dur-los menjar cada dos o tres 

dies, en un punt abans establert entre el camí de la Riera d’Horta i el camí 
d’Arnau d’Oms (barri de Sant Andreu). 

 
La matinada del dia de la commemoració, van col·locar un artefacte explosiu a 

sota d’una de les tribunes instal·lades al Passeig de Gràcia. Després, el grup es 
va passejar pels carrers de la ciutat amb un cotxe llançant a l’aire milers de 

fulls de propaganda contra el règim. 
 

A les deu del matí, hora en que ja havia començat la desfilada militar, els 
serveis policials van descobrir l’artefacte, procurant evitar l’alarma, encara que 

es va produir igualment, i va causar un cert desgavell. 
 

Segons algunes fonts consultades, els tres membres del grup també van 

intentar atemptar contra l’alcalde franquista de Sabadell el mes d’abril. 
 

 
Acció a Cerdanyola: Antoni Franquesa és abatut 

 
El 19 d’Abril el grup realitza una acció al forn Sisquella de Cerdanyola del 

Vallès, que pertanyia a un dels grans empresaris de la ciutat. S’emporten 
diners en efectiu i un cotxe. La versió fins ara coneguda és la de l’assassinat 

del Franquesa a mans de la Guàrdia Civil a la crta N-150 en direcció Barcelona 
a l’altura de Santa Maria de Montcada després d’aquesta acció. 
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A partir de l'entrevista a Albert Lázaro, reconegut cronista local de Cerdanyola 
apareix una nova versió: Franquesa va ser mort pels guàrdies de seguretat 

privats de Sta. Maria de Montcada, en aquells temps una urbanització de 
segones residències i la Guàrdia Civil encobreix els fets. Facerías i César 

Saborit aconseguiren escapar-se. Tots dos van tornar a França a finals de 

maig. 
 

La partida de defunció de l’Antoni Franquesa cita la causa de la mort: “muerte 
instantánea por centros vitales nerviosos”. El seu cos, a dia d’avui, es 

desconeix on es troba, tot i que en aquest mateix document s'indica que ha de 
rebre sepultura al cementiri de la localitat. 

 
 

Maquis: militants llibertaris 
 

La guerrilla d’oposició al Franquisme a Catalunya va ser majoritàriament 
llibertària, excepte la coneguda entrada per la Vall d’Aran l’any 1944 que 

l’organitzà el partit comunista i les incursions de la AGLA (Agrupación 
Guerrillera de Levante y Aragón) a les comarques de Tarragona. La proximitat 

de la fontera amb l’Estat francès permet fer accions no de defensa, sinó d’atac.  
 

L’altra gran particularitat és que van conviure dos tipus de guerrilla: la urbana i 
la rural. La proximitat amb la fontera els hi permetia entrar i sortir per realitzar 

els seus principals objectius: fer propaganda contra el règim de Franco i dur a 
terme accions per recollir fons econòmics per al gran número de presos i les 

seves famílies que van quedar a la inòpia. 
 

Majoritàriament pertanyien a la CNT, a les Joventuts Llibertàries, als ateneus 

obrers, alguns d’ells eren mestres racionalistes, pacifistes, naturistes. Molts ja 
havien lluitat a la Guerra Civil per aturar el feixisme com a voluntaris a la 

columna Durruti i a la 26a Divisió. Van aturar el cop militar a Barcelona, Madrid 
i València i van ser els primers a marxar a primera línia del front. 

 
Després d’aquesta lluita, i de passar pels camps de concentració francesos o 

les presons de l’estat, van continuar plantant cara a la dictadura. El govern 
francès va concentrar a la majoria dels militants anarquistes exiliats a Vernet. 

Els més joves que no havien estat mobilitzats prenen la iniciativa i ja al mateix 
1939 comencen la seva participació activa a la lluita contra el feixisme. Els més 

veterans van tornar de França, on van pactar amb els aliats sortir dels camps, 
d’altres van escapar-se, per integrar-se a la resistència contra els nazis i 

organitzar una xarxa d’evasió d’aviadors cap a Gibraltar des de França. 
 

Reconeguts internacionalment, excepte aquí, per la seva experiència durant els 

tres anys de guerra, un mestre anarquista d’Osca, Francisco Ponzán Vidal, 
s’ofereix a coordinar la xarxa d’evasió a canvi de rebre armes per lluitar contra 

Franco. També allibera militants dels camps de concentració i presons 
espanyoles que s’incorporen a la guerrilla. L’esclat de la segona guerra mundial 
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fa pensar als guerrillers que hi haurà una intervenció internacional contra 
Franco. D’aquest procés sorgeixen els maquis. 

 
A partir del 1947 comença la forta repressió cap a l’oposició al règim quan 

Franco sap que no corre perill per part d’Occident. Espanya i Grècia són els 

únics països on es mantenen dictadures feixistes després de la victòria sobre el 
nazisme. En el cas de la repressió als maquis, s’utilitza un “habil 

interrogatorio”, és a dir, tortures, i sempre amagant qualsevol oposició política 
convertint-la en bandolers o atracadors. 

 
Tot i que sempre s’ha explicat, fruit d’una visió perversa que prové del 

franquisme, com les accions d’uns atracadors, aquesta lluita es manté fins al 
1963, amb l’assassinat de l’últim maquis: Ramon Vila “pasos largos” conegut 

també amb el sobrenom de “Caracremada”, sobrenom franquista per 
deslegitimitzar la seva incidència i personalitat. Així doncs, la llarga existència 

dels maquis guerrillers no es pot entendre sense el suport social amb el que 
comptaven i que explica aquesta lluita. 

 

 

Homenatge: La tasca continua 

 
Des del 2011 s'estan duent a terme homenatges anuals a Cerdanyola entorn a 

la figura de l'Antoni Franquesa. Durant aquest anys s'ha fet una gran tasca 
d’investigació sobre el tema, descobrint un seguit de dades inèdites. Comptem 

amb la col·laboració de la família de l'Antoni Franquesa i d'historiadors 
estudiosos del moviment de resistència durant la dictadura, així com dels 

col·lectius per la recuperació de la memòria històrica i moviments socials. 

 

En aquest procés, s'ha pogut recopilar informació molt diversa, començant pel 
recorregut aproximat que fa el grup de l'Antoni Franquesa, després de l'acció a 

Cerdanyola i abans de ser abatut, fins al seu certificat de defunció, passant pel 

seu expedient del temps que va passar per la Model. 

 

A més, amb l'assessorament de diversos col·lectius que han dedicat esforços a 
homenatges a altres lluitadors i militants llibertaris, hem pogut dur a terme 

cada any des de 2011 diverses edicions de l'homenatge a Maquis a 
Cerdanyola, centrat en la figura de l'Antoni Franquesa (imatges al Annex). 

Les edicions de 2011, 2012 i 2013 han consistit en la reconstrucció del 
recorregut aproximat que va fer el grup de l'Antoni Franquesa abans de que 

aquest fos abatut per la serra de Collserola, amb incisos sobre la història i 
anècdotes conegudes. A més l'edició de 2013 es va projectar la sèrie televisiva 

“Maquis a Catalunya”, on es va poder contrastar el context de tot plegat. 
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Homenatge 2014: un passos més enllà 

 

Per l'edició de 2014 es va voler anar uns passos més enllà. Es van dur a terme 

tres actes: una roda de premsa, contant amb la família de l'Antoni Franquesa i 
amb referents locals, una xerrada amb membres de diferents col·lectius 

d'arreu de Catalunya i la ja coneguda Marxa per Collserola. A continuació es 
pot llegir un extracte de la nota de premsa del primer, cobert per mitjans locals 

i comarcals (Imatge al Anex) 

 

Crónica de la roda de premsa del 7 de Maig del 2014 publicada a 

Cerdanyola.info (extracte) 

 

Llum sobre la mort del maquis Antoni Franquesa, a qui es vol dedicar un 
memorial 

 

El col·lectiu Mala Herba Cerdanyola ha posat en marxa una campanya de 

recollida de suports per poder tenir un memorial Antoni Franquesa a la nostra 
ciutat. Franquesa va ser un maquis llibertari que va morir a Santa Maria de 

Montcada després d’haver realitzat una acció a Cerdanyola amb el grup d’en 
Josep Lluís Facerías. L’activista i cronista local, Albert Lázaro, ha aportat un 

testimoni vital per esclarir la mort d’Antoni Franquesa, sobre la qual existien 
diverses versions. 

 

Presentació de la campanya d'adhesions per al Memorial Antoni Franquesa 

 

El col·lectiu Mala Herba Cerdanyola i Mai Més! de Ripollet  reivindiquen la 
memòria de la lluita antifeixista a Catalunya i es centra en alguns dels 

lluitadors que més han patit les conseqüències de la història oficial i l’oblit: els 
maquis. En aquest context de recuperació de la lluita que van dur a terme 

contra la dictadura, s’inicia una campanya de recull de suports a tenir una 
memorial dedicat a la figura de l’Antoni Franquesa, tal com ja tenen altres 

maquis com Quico Sabaté a Sant Celoni i Josep Lluís Facerías a Barcelona. [...] 
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Participants a la roda de premsa 

 

[...]La Carme Franquesa, neboda de l’Antoni, explicava com la figura de l’oncle 

va viure anys en el silenci i la por de la família a les represàlies, “desconeixent 
exactament les circumstàncies de la seva mort, on va ser enterrat i què es va 

fer de la seva companya, una dona de Cerdanyola, i els seus fills bessons, el 
Jordi i el Gerard”. 

[...]I aquí entra la memòria del cronista Albert Lázaro, que tenia 19 anys quan 
es van produir els fets. Lázaro explica que quan els maquis van arribar a Santa 

Maria, van alertar als vigilants que la comunitat de propietaris havia contractat 
per evitar robatoris a les cases, la majoria segones residències de gent de 

Barcelona, i que els van prendre per lladres. A les fosques, i sense saber qui 
era qui, els vigilants donen l’alto, els maquis responen amb trets que són 

contestats pels vigilants que es llancen a terra. Després d’uns instants 

interminables arriba una dotació de la Guàrdia Civil que tenia un control al Coll 
de Montcada i ha escoltat els trets. Es quan troben el cadàver d’Antoni 

Franquesa, ferit mortalment de bala. Albert Lázaro ho explica tal com li va 
explicar el seu padrastre. El seu padrastre era un d’aquell dos guàrdies jurats. 

La militant del Compromís per Cerdanyola, Maribel Rodríguez, explicava que la 
seva formació recolza la iniciativa del memorial Antoni Franquesa “perquè 

considerem un deure fer visible tota aquella lluita per la llibertat que la història 
oficial escrita pels vencedors buscar esborrar de la memòria per perpetuar 

l’estat de les coses”.[...] 

 

Crónica completa a: 

http://www.cerdanyola.info/menu_principal/inici/noticies/2013/2014/05/07/an

toni_franquesa.html 
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Memorial Antoni Franquesa a Cerdanyola del Vallès 

 

És en la preparació de l'Homenatge a 2014, que sorgeix la plataforma per al 
Memorial a l'Antoni Franquesa amb l'objectiu de portar encara més enllà la 

memòria envers a aquest  personatge amb un homenatge permanent a la vila 
de Cerdanyola, a l'estil del que altres lluitadors tenen a altres viles, dels que 

parlarem més endavant. Per començar es duen a terme diverses accions 
paral·leles: 

 

• La plana web de l'homenatge, on podem veure informacions, notícies i la 

programació de la tasca feta ens els homenatges d'aquest anys. 

 

◦ http://maquiscerdanyola.worpress.com 

 

• La recollida d'adhesions, individuals i de col·lectius de suport al 

memorial, amb parades al carrer i per via telemàtica. Amb un resultat de més 
de 300 adhesions. Comptem a les adhesions de diversos col·lectius de 

recuperació de la memòria històrica, historiadors locals i d'arreu de l'estat i 

membres de la societat política Cerdanyolenca, entre d'altres (Llistat a 
l’Annex). 

 

• La confecció d'un vídeo musical, per Dani Kastro & Sae, sobre Maquis a 

Cerdanyola. 

 
 

• Campanya de difusió del memorial a xarxes socials, mitjans locals i de 

forma presencial (imatges al Annex). 

 

La difusió del memorial ha estat ampliament coberta per diferents mitjans, 
entre ells el nou 9. Adjuntem un extracte de la notícia, que va apareixer en 

portada el 30 de Juny de 2014. 

 

Notícia del 9 nou sobre el memorial i l'homenatge 

 

El col·lectiu Mala Herba, de Cerdanyola, ha posat en marxa una campanya per 
poder tenir un memorial Antoni Franquesa en aquella ciutat del Vallès. 

Compten amb la col·laboració del col·lectiu Mai Més!, de Ripollet, i de la família 

d’Antoni Franquesa Funoll, un combatent maqui nascut a Santa Eulàlia de 
Riuprimer el 14 d’abril de 1921 i mort assassinat entre Montcada i Cerdanyola 

el 19 d’abril de 1950. La família fa anys que està investigant la història 

http://maquiscerdanyola.worpress.com/
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d’Antoni Franquesa amb l’objectiu de saber exactament on està enterrat. De 
moment, encara sense èxit. 

 

La recuperació de la figura d’Antoni Franquesa s’emmarca en els treballs de 

recerca històrica i de restabliment de la memòria de la lluita antifeixista a 

Catalunya que estan duent a terme els dos col·lectius vallesans. Ara mateix 
estan en plena campanya de recollida de suports per tenir un memorial per a 

Antoni Franquesa a Cerdanyola igual que ja el tenen dos altres maquis com 
Quico Sabaté a Sant Celoni o Josep Lluís Facerias a Barcelona. Aquest últim, 

company de lluita d’Antoni Franquesa, amb qui estava aquell 19 d’abril de 
1950 quan va ser abatut a trets [...] (Imatge a l’Annex). 

 

Notícia completa a: 

http://www.el9nou.cat/noticia_o_0/37204 

 

Altres memorials a Catalunya 

 

A d'altres viles de Catalunya ja es podem trobar diversos memorials a altres 

lluitadors llibertaris que van actuar per la mateixes causes que l'Antoni 
Franquesa. Aquests memorials permanents, s'han col·locat en molts casos amb 

la col·laboració i fins i tot la subvenció de les institucions i representen tot un 
referent, que volem seguir des de la vila de Cerdanyola del Vallès, en la 

recuperació de la memòria d'aquells que van lluitar quan semblava que tot 
estava perdut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Quico Sabaté està enterrat al cementiri de Sant Celoni on cada any, el 5 de 

Gener (dia de la seva mort) es realitza un acte-homenatge en la seva 
memòria. A més a la mateixa vila podem trobar un homenatge permanent a la 

Memorial a Quico Sabaté a Sant Celoni 
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seva figura. 

 

Josep Lluís Facerias “Face”, company de lluita de l'Antoni Franquesa mor el 30 
d'agost de 1957 en una emboscada de la policia franquista a l'encreuament 

dels actuals passejos Verdún i Urrutia amb el carrer Pi i Molist de Barcelona, on 
se'l recorda mitjançant una placa circular recordatòria a terra. 

 

El dia 14 de novembre de l’any 1949, Joan Vilella, José Bertobillo i Josep 
Puertas foren assassinats, a tocar del pont vell de Vilada (avui submergit sota 

les aigües de la Baells) per la Guàrdia Civil. El seu “crim” fou haver col.laborat 
(donant-los menjar i refugi o fent de contacte) amb el grup de Massana. Se'ls 

recorda amb una placa a la carretera vella de Vilada. 
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El Memorial a Cerdanyola 

 

Frase del Memorial 

 
La frase seleccionada pel memorial a Antoni Franquesa i als maquis llibertaris a 

Cerdanyola és la següent: 
 

"A Antoni Franquesa "Ton", assassinat per la dictadura després d'una acció a 
Cerdanyola l'any 1950, i als maquis llibertaris que van lluitar per la llibertat" 

 

Amb aquesta volem posar de relleu en primer lloc, com hem expressat a 

l’informe aquí presentat, la importància de homenatgear per tal de recordar 
pública i col·lectivament a l’Antoni “Ton” Franquesa, i en segon lloc, recordar 

alhora a tots els maquis llibertaris que van lluitar contra la dictadura, en molts 
casos fins a la mort.  

 

Disseny i fitxa tècnica 

 

EXPLICAR LES OPCIONS TECNIQUES I AFEGIR ESBÓS 

 

Ubicació del memorial i simulacions 

 

Per motius històrics, creiem que el lloc adient per la col·locació del memorial és 
la plaça Altimira, per ser el lloc on esdevingué l’acció al forn Sisquella. Alhora, 
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creiem que és un punt adient per la seva centralitat a la vila de Cerdanyola.  

 

Per aquests motius, proposem les següents opcions pel memorial: 

 

Opció 1: Frontal de l’entrada a la Biblioteca Municipal 

 

 

Simulació 1: Frontal 

 

Opció 2: Frontal de la biblioteca, més centrat. Punt de sortida de les marxes 
d’homenatge als Maquis a Cerdanyola. 

 

 

Simulació 2: Punt de reunió (Frontal) 
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Opció 3: Lateral de la Biblioteca municipal. 

 

 

Simulació 3: Lateral 

 

Motivació pel memorial 

Com ja hem anat fent patent en tot aquest informe, aquest memorial neix amb 
la voluntat política i social de recuperar la memòria històrica a la vila de 

Cerdanyola. Més concretament, amb la intenció de recuperar una part de la 
història, la lluita antifranquista dut a terme pels moviments llibertaris 

anomenats “maquis”. És per això que des dels col·lectius Mala Herba 
Cerdanyola i Mai Més Ripollet, ens veiem amb el deute d’honrar, tal i com han 

fet i fan a altres indrets del nostre país, a aquests lluitadors que van donar la 
seva vida per defensar la llibertat dels pobles. En aquest memorial en concret, 

volem ressaltar la figura d’en Antoni Franquesa, per la rellevància de la seva 
participació en la nostra vila i rodalies, on va ser assassinat pel règim 

dictatorial franquista, així com indirectament als seus acompanyants d’accions 
Josep Lluís Facerias i César Saborit. Alhora però, no volem oblidar als demés 

lluitadors anònims que van donar la vida, en molts casos literalment, per 

defensar les seves idees, i per això ho fem extensible a la seva figura. 
 

Si bé, com veiem abans, molts són els maquis homenatjats al llarg i ample del 
territori català. El mateix Josep Lluís Facerias, company de l’Antoni Franquesa, 

té una placa commemorativa a Barcelona. I aquest és només un exemple més, 
d’aquells que abans hem mostrat. És per això, que el nostre deute col·lectiu 

vers a l’Antoni Franquesa es fa encara més evident. En primer lloc, per la 
necessitat de desvelar (i en certa part dignificar, per culpa d’un règim que 

convertia en delinqüents als lluitadors adversos al seu sistema) una història 
fins fa molt poc desconeguda, fins al punt que la pròpia família desconeixia la 

major part de la mateixa. En segon lloc, per la necessitat de reconeixement 
públic d’una figura tan important en la història del nostre poble i que sense 

aquest reconeixement, passarà inevitablement a l’oblit. 
 

Per tots aquests motius, defensem la importància d’aquest reconeixement 
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públic a Cerdanyola, com punt d’inflexió en el nostre treball de recuperació i 
dignificació històrica, però en som conscients de què això no és pas el final 

d’aquesta feina, sinó tot just el principi. 
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Annex.  

1. Presentació dels cartells de les diferents marxes i homenatges a Cerdanyola. 

 

Cartell del memorial aquí presentat (2014): 

 

Cartell de la primera marxa pels Maquis a Cerdanyola (2011): 
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Cartell de la II marxa pels Maquis a Cerdanyola (2012): 

 

 

 

Cartell III marxa pels Maquis a Cerdanyola (2013): 
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Cartell IV marxa pels Maquis a Cerdanyola (2014): 
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2. Recull de premsa sobre el memorial al “EL 9 NOU”: 
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3. Documentació inèdita d’en Antoni Franquesa emmarcada a la campanya de 

recuperació de la memòria històrica portada a terme. 
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4. Signatures 

 

A les Trinxeres Terres de Ponent 

A. Medina Cerdanyola del Vallès 

Abel Sequera Cerdanyola del Vallès 

Abraham Martinez Barcelona 

Adrià Guimerà Martínez Cerdanyola del Vallès 

Aida Goixart Almenar 

Aina Espuña Cerdanyola del Vallès 

Aina Navarro Cerdanyola del Vallès 

Ainhoa Salgado Cerdanyola del Valles 

Ainhoa Yll Bellaterra 

Aitor Corrionero Diaz Cerdanyola 

Alba López Sabadell 

Alba Morales Prat Ripollet 

Albert Barragan Cerdanyola del Vallès 

Albert Mesa Cerdanyola del Valles 

Albert Ruiz Sant Cugat del Vallès 

Alberto Curiel Cerdanyola del Vallès 

Alejandra Retat Montgat 

Alejandro Montes Cerdanyola del Vallès 

Àlex Aran Carrillo Ripollet 

Alex Lamich Cerdanyola del Vallès 

Àlex López Cerdanyola del Vallès 

Alfonso Camacho Cerdanyola del Vallès 

Amical de Mauthausen i altres camps Barcelona 

Amical de Mauthausen i altres camps Barcelona 

Amparo Martín Barcelona 

Ana Egea López Cerdanyola del Vallès 

Andrea Calderón Usán Cerdanyola del Valles 

Andrea Lozada Ripollet 

Angel Torrero Cerdanyola del Vallès 

Àngels Mestres Calella de Mar 

Anna López i Vilaplana Bellaterra 

Anna Sánchez Andreo Sant Cugat del Vallès 

Antoni Furió Cerdanyola del Valles 

Antonio Perpinyà 

Antonio Almirante Perpinya 

Antonio Santos Medina Ripollet 

Argimiro Ferrero Sant Celoni 

Arnau Lleonart i Fernàndez Cerdanyola del Vallès 

Arran Cerdanyola Cerdanyola del Vallès 

Associació Cultural El Local Ripollet 

Associació Cultural el Raval - El 
Lokal Barcelona 

Atrako a Mano Armada Cerdanyola del Vallès 

Bastonera de Cerdanyola Cerdanyola del Vallès 

Bea Candanedo Barberà del Vallès 

Berta Astier Cerdanyola del Vallès 

Bet Garriga Cerdanyola del Vallès 

Biel Ferrer Cerdanyola del Valles 

Camilo Agramunt 

Carla Laredo Cerdanyola del Vallès 

Carles Escolà Cerdanyola del Valles 
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Carlos Arroyo Cerdanyola del Vallès 

Carlos Lemonche Boillos Barbera del Valles 

Carlos López Cerdanyola del Vallès 

Carme Franquesa Sant Bartomeu del Grau 

Casal de Joves Obriu Pas Barberà del Vallès 

Cecilia Collado Cerdanyola del Vallès 

Christian Garcia Cerdanyola del Vallès 

Clara Carbonell Castellbisbal 

Clara Pons Duran Cerdanyola del Vallès 

COP - Compromís per Ripollet Ripollet 

Cristina Chico Sant Andreu de Palomar 

Daniel Artiga Cerdanyola del Valles 

Daniel Morales Valle Cerdanyola del Vallès 

Daniel Utrera Cerdanyola del Vallès 

David Caño Barcelona 

David Fontanals Ripollet 

David Huarte Bertran Cerdanyola del Vallès 

David Isla Magrané Cerdanyola del Vallès 

David López Cerdanyola del Vallès 

David Vicente Pareja Cerdanyola del Vallès 

Diego Mendoza Cerdanyola del Vallès 

E.Z.L.M. Barcelona 

Eduard López Ripollet 

Elena Torrero Cerdanyola del Vallès 

Eli Encina Cerdanyola del Vallès 

Elisenda Belenguer   

Eloisa Matheu Barcelona 

Elvira Castilla Cerdanyola del Vallès 

Emma Comtero Cerdanyola del Vallès 

Enric Esparza Sallent 

Enric Montejano Barcelona 

Enric Quintanilla Felip Cerdanyola del Vallès 

Enrique Lopez Fernandez San Josep (Eivissa) 

Eric Piquet Cerdanyola del Vallès 

Espai Contrabandos Espai Contrabandos 

Esperanza Duran Diaz Barcelona 

Eulàlia Álvarez Cerdanyola del Vallès 

Eulàlia Comas Mataró 

Eva Romo Cerdanyola del Vallès 

F. Miquel de Toro Barcelona 

Felix Posadas Cerdanyola del Vallès 

Fernando Burgos Cerdanyola del Vallès 

Ferran Quintanilla Cerdanyola del Vallès 

Festes Majors alternatives Cerdanyola del Vallès 

Francesc Llimona Barcelona 

Francesc Quintana La Bisbal 

Frederic Santa Eulàlia de Riuprimer 

Fundación Andreu Nin Madrid 

Gemma Jaumandreu i Font Cerdanyola del Vallès 

Gerard viñas Salvador Cerdanyola del Vallès 

Gonzalo Candanedo Fernández Barberà del Vallès 

Gorka Ferrandiz Cerdanyola del Vallès 

Guillem Fernàndez Quero Cerdanyola del Vallès 

Guillem Martínez Barcelona 

Guillem Viñas Salvador Cerdanyola del Vallès 

Guillermo Bornstein Ortega Cabrils 
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Héctor Ortega Rubí 

Ibai Sans Barcelona 

Iñaki Alonso Reus 

Iñaki Garcia Cerdanyola del Vallès 

Irene Buendia Cerdanyola del Vallès 

Irene Cajo Cerdanyola del Valles 

Irene Cardona Barcelona 

Isabel guardado Cerdanyola del Vallès 

Ismael Àvila Sabadell 

Ivan Rodríguez Cerdanyola del Valles 

J. A. Turmo Montcada i Reixac 

J. Daniel Medina Ripollet 

J. Ramon Oya Cornellà 

Jara Martin Barcelona 

Jaume Capdet   

Jaume Tafalla Reverter Sabadell 

Javier Benítez Ripollet 

Javier Hernando Cerdanyola del Vallès 

Javier Padilla Cerdanyola del Vallès 

Jèsica Pla Cerdanyola del Vallès 

Jessica Parra Moià 

Jesus Calvete Cerdanyola del Vallès 

Jesus Sahun Barcelona 

Joan Artigas Palamós 

Joan Prats Cerdanyola del Vallès 

Joana Pujol Llop 
Sant Esteve de 
Palautordera 

Joaquín Ibarz Breda 

Jordi Crespo La Llacuna 

Jordi Ferré Ardèvol Roda de Barà 

Jordi Haro Cerdanyola del Vallès 

Jordi Peña Cerdanyola del Vallès 

Jordi Salse   

Jordi Solé Cerdanyola del Vallès 

Jordi Solé Sugranyes   

Jordina Miró Miró 
 José Curiel   

José Luís Muñoz València 

Jose M. Osuna Ripollet 

Jose Moles Cerdanyola del Valles 

Jose Rodriguez Manresa 

Josep Fonts Cerdanyola del Vallès 

Josep Lluís Negreira Barcelona 

Josep Lluís Pons Llobet Món 

Juan Borrego Cerdanyola del Vallès 

Juan M. Muñoz Cornellà 

Juan Manuel Torralba 
Santa Coloma de 
Gramenet 

Juan Pedro Arevalillo Sallent 

Juanito Piquete Barcelona 

Judit García Rubí 

Júlia Cabrerizo Cerdanyola del Vallès 

Júlia Vendrell Cerdanyola del Vallès 

Karmele Navarro Cerdanyola del Valles 

Katjuscia Mattu Cerdanyola del Vallès 

Kírian Amador Cerdanyola del Vallès 
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Laia Bascu Cerdanyola del Vallès 

Lara Franco Cerdanyola del Vallès 

Laura Morales Cerdanyola del Vallès 

Laura Poch Cerdanyola del Vallès 

Laura Saperas Cerdanyola del Vallès 

Lidia Curiel Cerdanyola del Vallès 

Lídia Martínez Ripollet 

Lidia Saldastillas Cerdanyola del Vallès 

Lola de Querol Duran Cerdanyola del Vallès 

Luis Ozonas Palma de Mallorca 

Luis Ramos Barcelona 

Mª José Barreiro López Barcelona 

Mai Més! Ripollet 

Mala Herba Cerdanyola del Vallès 

Manel Llecha Cerdanyola del Vallès 

Manoli Sierra   

Manuel Galeote Tendero Barberà del Vallès 

Manuela Lamela Cerdanyola del Vallès 

Mar Fondevila Cerdanyola del Vallès 

Marc Bria Cerdanyola del Vallès 

Marc Diestre Pérez Barberà del Vallés 

Marc Padró Manresa 

Marc Solanes Cerdanyola del Vallès 

Margarida Nicolau Cerdanyola del Vallès 

Maria Rueda Sallent 

Maribel Rodríguez Cerdanyola del Vallès 

Marina Girona Raventós Sant Sadurní d'Anoia 

Marta Fontanals Ripollet 

Mateo Álvarez Cerdanyola del Vallès 

Miguel Molina Cerdanyola del Vallès 

Mily Montecinos Maurice Cerdanyola del Vallès 

Miquel Casadevall Sant Bartomeu del Grau 

Miquel Casadevall Franquesa Sant Bartomeu del Grau 

Mireia Barberà del Vallès 

Mireia de Querol Duran Barcelona 

Mireia Fernandez Vazquez Barcelona 

Mireia Garcia Barcelona 

Mireia Lliró Manresa 

Monica González Cerdanyola del Vallès 

Monica Monroy Barcelona 

Mònika Ortiz Canovelles 

Montse Anglada Cerdanyola del Valles 

Nayrolles Nentine Marseille 

Nicolas del valle Cerdanyola del Vallès 

Noèlia Pueyo Barberà del Vallès 

Núria Gibert Sant Cugat 

Ona Quintana La Bisbal / Olot 

Oriol Cendra Cerdanyola del Vallès 

Oriol Mor Hernández Ripollet 

Oriol Revaliente Cerdanyola del Vallès 

Oriol Verdés Les Borges Blanques 

Orlando Barrial Cerdanyola del Vallès 

Pablo Medina Barcelona 

Pascual Cantero Barcelona 

Patricia Cuenca Cerdanyola del Vallès 

Patricia Posadas Cerdanyola del Vallès 
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Paula Vallejo Gómez Sant Celoni 

Pere Martínez Pujadas Al roca del Vallès 

Pere Miralles Bellcaire 

Pol Giménez Sant Cugat 

Pol Ribas Cerdanyola del Valles 

Purificació Palomar Gimeno Cerdanyola del Vallès 

Ramiro Moldes Custodio Ripollet 

Ramon Escudé Preixens 

Ramon Galup Barcelona 

Raquel Diaz González Barcelona 

René Alvarez Perpinyà 

Ricard Poch Cerdanyola del Vallès 

Ricard Ramos Jimenez Montcada i Reixac 

Roger Sànchez Esteban Sant Andreu de Palomar 

Roser Pineda Barcelona 

Rubén de la Fuente Seoane Cerdanyola del Valles 

Sandra Hidalgo Bruñen Cerdanyola del Vallès 

Sandra Hidalgo Bruñén Cerdanyola del Valles 

Sara Arribas Ribas Sant Josep de sa Talaia 

Sergi Cerdanyola del Vallès 

Sergi Espinosa Sant Andreu de Palomar 

Sergi Llobet Cerdanyola del Vallès 

Sergio Rodriguez Cerdanyola del Vallès 

Sergio Sierra Cerdanyola del Vallès 

Sílvia Camps Cerdanyola del Vallès 

Silvia Martínez Cerdanyola del Vallès 

Sira Font Cerdanyola del Vallès 

Solidaritat Cerdanyolenca Cerdanyola del Vallès 

Taverna La Menuda Cerdanyola del Vallès 

Teresa Marí Marí Sant Josep de Sa Talaia 

Txema Bofill Cerdanyola del Vallès 

Txume Viader Sant Andreu de Palomar 

Vicente Serena Cerdanyola del Vallès 

Victor Cánovas Viladesens 

Victor Naval Canovelles 

Víctor Salvachúa Cerdanyola del Vallès 

Victor Segura Martínez Cerdanyola del Vallès 

Victoria Fort Barcelona 

Xavi Novell Balsareny 

Xavi Pellicer Sabadell 

Xavier Esparrach Puig Cerdanyola del Valles 

Xavier Piquet Cerdanyola del Vallès 

 


