
ACTIVITATS 
PREVISTES 
PER AL 2023



Continuarem al 2023 treballant en el 
Banc de la  Memòria Oral, per 
contribuir a mantenir  viva la història 
del nostre passat recent i  elaborar un 
arxiu d’història oral amb  entrevistes i 
testimonis, històries de  vida, 
vivències personals i familiars  sobre 
la Segona República, la Guerra  Civil, 
la dictadura franquista, l’exili, la  
lluita per les llibertats democràtiques 
o  la transició espanyola.



Al lllarg de l’any 2023 continuarem la tasca 
de  fomentar l’estudi, la recerca i la difusió 
dels  fets vinculats amb la memòria històrica,  
especialment d’aquells silenciats i ocults  
durant molts anys per causa de la 
repressió.
Prosseguirem amb les sol·licituds  
d'expedients. Per fer accesible aquesta 
documentació hem  creat un espai web 
per facilitar la seua  consulta a través 
d’internet:  
https://sites.google.com/view/frummhidcoce  
ntaina/arxiu-del-fòrum



Continuarem la tasca de donar a conèixer el quadern i la 
web del projecte “NO  OBLIDEM”, fent reunions amb 
professorat de les nostres  comarques i amb altres 
col·lectius interessats en la  memòria democràtica, per 
fomentar el seu ús a les aules  dels centres d’educació 
secundària.  Hem de  donar a coneixer la web que hem 
creat en paral·lel al  projecte “NO OBLIDEM”
aconseguint enllaços des d’altres  webs i donant-li 
difusió a les nostres xarxes socials. Hem d’estudiar la 
possibiltat d’implicat a professorat jubilat en la difussió de “No 
Oblidem”



Aprofitarem l’acte 
d’inauguració  del monument 
a les victimes del  Franquisme 
i la Guerra Civil, per  reivindicar 
la memòria d’aquelles  
persones que lluitaren per la  
democràcia. El monument 
serà  una realitat en el 2023, 
finançat  dins dels 
pressupostos  participatius de 
la Generalitat  Valenciana.



Continuarem amb el projecte de realitzar un 
documental  per reivindicar a aquelles persones que 
visqueren els  anys foscos de la dictadura, patint 
diverses formes de  discriminació i de repressalia per 
pertanyer a famílies  de "rojos", obligades a no fer 
molt de soroll i patint en  silenci, malgrat la seua 
curta edat, diverses represàlies  per mostrar les 
vivències i conseqüències de la  repressió 
franquista, proporcionant a tot aquest  col·lectiu un 
reconeixement moral i al mateix temps es  contribuirà 
a l’elaboració col·lectiva de la història local  de 
Cocentaina i comarques del Comtat i l’Alcoià.



L’any 2023 continuarem amb la 
tasca de fer un homenatge a 
cadascuna de les persones de les 
nostres comarques que patiren la 
barbàrie  feixista.



PROJECCIONS DE 
DOCUMENTALS:
Juntament amb el col·lectiu 8 de 
Març, el 16 de març projectarem el 
documental «Bebes robados» 
acompanyat d’una xarrada de 
l'associació AVA "Bebés Robats".



TREN TREN 
REPUBLICÀREPUBLICÀ

Participar en la inciativa del 
Tren Republicà: excursió 
ferroviaria des de Xàtiva a 
Alcoi, passant per 
Cocentaina, un diumenge de 
matí entre abril o maig.



RETIRADA DE PLAQUES  
FRANQUISTES

Malgrat que la llei de Memòria Històrica aprovada  
l'any 2007 al Congrés espanyol; en l'article 15  
especifica clarament que són les administracions  
públiques, en l'exercici de les seues 
competències,  les que han de prendre les 
"mesures oportunes"  per a la retirada d'escuts, 
insígnies, plaques i altres  objectes commemoratius 
d'exaltació de  l'aixecament militar o de la repressió 
de la  dictadura, continuen en 2023 ben visibles, a 
moltes  edificacions del Comtat i de l’Alcoià, 
plaques amb  simbologia falangista. Per aquest 
motiu seguirem  insistint que es complisca la llei 
de Memòria  Democràtica.



Al 2023 continuarem insistint per 
rdemanr la restauració o  
consolidació de les restes de la  
torre de vigilància antiaèria, i si 
és  possible col·locar una placa 
que  informe que és un lloc de 
Memòria  Històrica. Amb aquesta 
actuació  volem aconseguir que 
les autoritats  responsables de la 
seua  conservació actuen abans 
que siga  massa tard.



II JORNADES DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA A L’ALCOIÀ I EL 
COMTAT.
Si aconseguim suficent 
recolzament per part de les 
entitats públiques que ens 
ajudaren amb les I Jornades, 
farem una segona edició a 
finals de 2023.



El moviment obrer i dels  
conflictes socials que es  
donaren al segle XX tenen el 
seu  origen al segle XIX. Per 
aquest  motiu Diego Fernandez 
ens  explicarà la Revolució del 
Petroli,  1873, dins actes de 150è 
aniversari de la Revolució del 
Petroleu. Tenim previst acompanyar 
aquesta conferència amb una 
exposició el 5 maig



RUTA PELS RUTA PELS 
CARRERS DE CARRERS DE 
COCENTAINACOCENTAINA
Donar a conèixer la nostra història 
local, reivindicant l’època de la II 
República, és un dels objectius del 
Fòrum. Per aquest motiu al 2023 
acabarem d’enllestir la ruta pels 
carrers de Cocentaina, descobrint els 
noms que tenien en 1937. 



Continuarem amb les reunions  
periòdiques: de la Junta Directiva 
de  l'Assemblea amb 
representants  polítics de les 
diferents  administracions 
públiques, amb les  Universitats, 
amb altres entitats  
memorialistes.



— José Saramago

"Som la memòria que tenim i 
la  responsabilitat que 
assumim, sense  memòria no 
existim i sense  
responsabilitat potser no 
mereixer  existir"



EMAIL
memoriahistoricacocentaina@gmail.com

FACEBOOK
Fòrum per la Memòria Històrica i 
Democràtica  a Cocentaina

SEU SOCIAL
CENTRE SOCIAL REAL 
BLANC,  COCENTAINA

mailto:memoriahistoricacocentaina@gmail.com
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