
MOCIÓ PER RESERVAR UN ESPAI PÚBLIC A Na. NEUS CATALÀ 

Na. Neus Català i Pallejà, nascuda als Guiamets (El Priorat) l’any 1915, era l’última catalana 

supervivent dels camps Nazis de la Segona Guerra Mundial. Traspassà el proppassat 13 d’abril a 

l’edat de 103 anys.  

Era diplomada en infermeria i militant de les joventuts del PSUC. Com a conseqüència de la 

victòria franquista a la Guerra Civil Espanyola, va haver d’exiliar-se a França. En esclatar 

immediatament la Segona Guerra Mundial, treballà per a la Resistència amb el seu marit, Albert 

Roger. Varen ser delatats i posteriorment detinguts per les forces d’ocupació l’any 1943. Fou 

enviada al camp de concentració de Ravensbrück, a on van morir més de 92.000 dones. 

En finalitzar la Segona Guerra Mundial va retrobar el seu marit. Va viure a Sarcelles, a prop de 

París, tot exercint de professora. Van tenir dos fills i continuà la lluita antifeixista contra el règim 

franquista. En morir el seu marit, tornà a Catalunya, primer a Rubí i després al seu poble, els 

Guiamets. Formà part de Comunistes de Catalunya i d’Esquerra Unida i Alternativa. 

Entre els guardons rebuts hi destaquen la Creu de Sant Jordi (2005), la Medalla d'Or al Mèrit Cívic 

de l’Ajuntament de Barcelona (2014), la Medalla d'Or de la Generalitat (2015) i la medalla “Grand 

Vermeil” de la ciutat de Paris (2019) per la seva lluita per la defensa dels drets humans i la 

memòria de les persones deportades. 

Com recordem els qui la vam conèixer durant les seves visites a Esplugues, Neus Català deia 
que l'únic oblit que li feia por no era pas el propi personal, sinó l’oblit col·lectiu de la memòria 
històrica, és a dir, que oblidéssim la lluita que s’havia fet en defensa dels drets i llibertats. 

Així, el General Eisenhower (posteriorment President dels EE.UU.), com a Cap Suprem de les 
forces aliades a Europa, ja havia fet filmar totes les traces i proves de les atrocitats comeses als 
camps de concentració i extermini, en previsió de l’aparició de teories revisionistes i negacionistes 
que, efectivament, han proliferat posteriorment respecte la Xoà i la repressió del règim Nazi vers 
l’oposició alemanya i la resistència dels països ocupats.  

Entenem, doncs, que tenim el deure d’honorar totes les víctimes i fer duradora la memòria de la 
seva lluita pels nostres drets i llibertats. 

Atès que al barri de la Montesa de la nostra ciutat s’hi generaran, durant els propers anys, nous 
espais públics en forma de places i equipaments, com per exemple a la confluència dels carres 
Sant Jordi, Sant Mateu i l’avinguda de l’Electricitat. 

Atesa la necessitat creixent de preservar la memòria històrica i la nostra voluntat de reconèixer i 
honorar la lluita i l’activitat cívica de Na. Neus Català.  

Aquest Ple de l’Ajuntament d’Esplugues aprova els següents punts: 

1. Reivindicar la memòria de Na. Neus Català com a representant de totes les víctimes dels 
totalitarismes. 

2. Traslladar a la comissió de nomenclàtor la proposta del plenari per a que el nom de Na. 
Neus Català identifiqui un dels espais públics de la ciutat, tot encetant les accions 
administratives pertinents un cop transcorregut el límit temporal previst des del seu traspàs. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Creu_de_Sant_Jordi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Medalla_d%27Or_de_la_Generalitat_de_Catalunya
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INSTÀNCIA GENERAL

Dades de la persona interessada
Nom i cognoms/Raó Social Document

Albert Comellas Novillo

Dades de la persona representant
Nom i cognoms/Raó Social Document

Dades de contacte
Província BARCELONA
Localitat ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Direcció

Codi Postal 08950
Telèfon

Correu Electrònic AlbertComellas@esplugues.cat

Dades del servei que es demana
Nom del servei INSTÀNCIA GENÈRICA

Unitat Administrativa Destinació REGISTRE GENERAL

Dades de la sol·licitud
Exposa

Al darrer ple municipal es va deixar sobre la taula la
moció 08-2019 a fi d´enriquir el text

Sol·licita
Incorporació a l´ordre del dia del proper ple municipal

la moció adjunta sotaescrita també pels grups de
Canviem Esplugues i PSC

Notificació electrònica
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa
la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre. A tal efecte facilito en la present comunicació, el correu electrònic i
el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimento en
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente
comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil

Si

dijous, 9 de mayo de 2019
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