
  

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ  PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE DE RECERCA I DIVULGACIÓ HISTÒRICA TOTS ELS NOMS (EL 
PENEDÈS 1931-1978)  
 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de Relacions Institucionals i 
Participació, actuant per delegació de funcions del conseller del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d'acord amb la Resolució 
IRP/27/2008, de 13 de gener (DOCG 5301 de 21.01.09) 
 
D’una altra, el Sr. Miquel Caminal, director del Memorial Democràtic en virtut del 
Decret de nomenament 47/2009, de 24 de març, que actua d’acord amb el previst 
en l’article 10 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, de creació de l’entitat, en relació 
amb l’article 18.1n dels seus estatuts, aprovats pel Decret 145/2008, de 15 de 
juliol, 
 
I de l’altra, el Sr. Ramon Arnabat Mata, amb DNI 37686849-S, president de 
l'Institut d'Estudis Penedesencs, en virtut de l'elecció celebrada a l'Assemblea 
General d'aquesta entitat el dia 28 de febrer de 2010 i que actúa en el seu nom i 
representació, inscrit en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el núm. 3.360 i amb NIF G 08885311, i seu social al carrer dels Ferrers, 54, 
baixos de Vilafranca del Penedès. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar les 
institucions que representen i 
 
 
MANIFESTEN: 
 
1. Que, d’acord amb el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del 

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació correspon a la 
Direcció General de Memòria Democràtica proposar les polítiques públiques 
de recuperació de la Memòria Democràtica, establir mecanismes de 
col·laboració amb altres organismes públics per desenvolupar projectes 
transversals, com també impulsar la localització, senyalització, recuperació i 
conservació del patrimoni democràtic i els espais de la memòria. 

 
2. Que l’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 

estableix que l’objecte d’aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar consisteix a desplegar les polítiques 
públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, 
commemoració i foment de la memòria democràtica i, en concret, del 
coneixement del període de la Segona República, de la Generalitat 
republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius 
ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura 



  

franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la llengua i la cultura 
catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes les tradicions 
de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una manera 
científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps 
present, i que l’article 3.1. e) de la mateixa llei estableix que correspon al 
Memorial Democràtic la funció de difusió del patrimoni democràtic i dels espais 
de memòria.  

 
3. Que, d’altra banda, el 2006 va marcar l’inici del projecte Tots el Noms (El 

Penedès, 1931-1978) impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs, associació 
sense afany de lucre que té com a finalitat, entre d’altres, la investigació, 
l’estudi i la divulgació de la història, especialment a l’àmbit territorial de les 
comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. 

 
4. Tots els Noms és un projecte de recuperació de la memòria històrica del 

període 1931-1978 al Penedès (tres comarques i 47 municipis). Aquest 
projecte té tres parts complementàries: la recerca exhaustiva en base a la 
documentació escrita, oral, visual i patrimonial; la recuperació i sistematització 
de fonts d'informació primàries al voltant d’aquests anys per tal de crear una 
gran base de dades; i la divulgació i difusió de la recerca realitzada mitjançant 
publicacions, audiovisuals, conferències, exposicions, itineraris, material 
didàctic i, sobretot, mitjançant una gran pàgina web a internet 
(www.totselsnoms.org) 

 
5. En el projecte Tots els Noms participen els centres d’estudis locals del 

Penedès. 
 
6. Que, per tant, l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Memorial Democràtic i la 

Direcció General de Memòria Democràtica tenen objectius comuns i/o 
complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria 
democràtica, com també en la recuperació i preservació del patrimoni 
memorial al Penedès. 

 
Que és de l’interès de les parts establir criteris de coordinació i sumar esforços 
per afavorir l’assoliment dels seus objectius i, per tant, es considera oportú 
subscriure un conveni que garanteixi un rendiment més òptim dels recursos 
respectius, com també una col·laboració activa en temes d’interès comú. 

 
Per tot això, les parts es reconeixen la seva capacitat per actuar i acorden signar 
aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents: 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 
Aquest conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Memorial Democràtic i la Direcció General de 
Memòria Democràtica en relació amb la recerca, l’homenatge, la commemoració i 



  

la difusió de la memòria democràtica del Penedès, mitjançant el projecte Tots els 
Noms. 
 
Segona.- Àmbits de l’actuació 
 
La col·laboració i cooperació estarà dirigida als àmbits d’actuació següents: 
 

• Projectes adreçats a recuperar i posar en valor el patrimoni memorial 
democràtic: Itineraris de Memòria Democràtica del Penedès. 

• Activitats commemoratives i de difusió de la memòria democràtica: 
publicacions i difusió, rutes i visites comentades, taules rodones i xerrades, 
cicles de cinema i audiovisuals, exposicions, commemoracions i actes 
d’homenatge. 

• Activitats de recerca i formació: cursos especialitzats (màsters, postgraus, 
etc.), congressos, activitats per a públic escolar, cursos de guia, recerca 
documental, oral, etc.. En aquest àmbit, s’impulsarà la recuperació i 
sistematització de fonts d’informació primàries per crear una gran base de 
dades. Respecte a les fonts orals, tots els projectes que treballin amb 
testimonis hauran d’adaptar-se als protocols que estableix el Banc 
Audiovisual del Memorial Democràtic. Aquesta informació es recull en una 
pàgina web, juntament amb tota la informació relacionada amb tots els 
projectes impulsats des de Tots els Noms. 

• Desenvolupament del projecte “Noms i Llocs”: localització, documentació i 
senyalització de les fosses comunes de la Guerra Civil en els municipis de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. 

 
Tercera.- Metodologia  
 
3.1 Creació d’un Grup de Treball 
 
Per facilitar el desenvolupament de la col·laboració entre les institucions, s’ha de 
constituir un grup de treball integrat per 2 membres del Memorial Democràtic i 2 
representants de l’Institut d’Estudis Penedesencs, designats per cada institució, 
que es reuniran periòdicament amb les funcions següents: 
 

- Prefigurar, desenvolupar i gestionar el projecte Itineraris de Memòria 
Democràtica del Penedès, i proposar altres projectes destinats a posar en 
valor el patrimoni memorial del Penedès: creació de nous Espais de 
Memòria. Aquestes propostes podran integrar-se dins de la Xarxa d’Espais 
de Memòria Democràtica  de Catalunya. 

- Proposar els temes científics i de programació dels projectes d’interès 
comú.  

- Validar les accions que es desenvolupin en el marc d’aquesta col·laboració 
i en el seu àmbit territorial. 

- Concretar detalls relatius a la gestió, organització, funcionament i 
desenvolupament dels projectes sobre la memòria democràtica al Penedès. 



  

- Elaborar el programa anual d’actuacions, on s’establiran els continguts, el 
calendari, les vies de finançament i les possibles col·laboracions que es 
puguin derivar de cadascun d’aquests projectes. 

- Coordinar les informacions generades en el projecte Tots els Noms i en el 
Memorial Democràtic referides al Penedès. 

 
Quarta.- Aportacions econòmiques 
 
El finançament dels projectes podrà dur-se a terme mitjançant les corresponents 
convocatòries de subvencions que publica la Direcció General de Memòria 
Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
 
A aquest efecte, l’Institut d’Estudis Penedesencs haurà de complir els requisits i 
les condicions establertes a les bases reguladores de les subvencions per 
realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica 
i per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial democràtic que es 
convocaran oportunament . 
 
Altrament, el Grup de Treball podrà buscar diferents vies de finançament pels 
projectes a realitzar. 
 
Cinquena.- Difusió 
 
En totes les activitats de difusió de les actuacions objecte d’aquest conveni s’hi 
faran constar els logotips del Memorial Democràtic i el del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació. Igualment, s’hi farà constar el logotip de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
 
Sisena.- Durada 
 
La vigència d'aquest conveni de col·laboració és de dos anys a comptar des del 
moment de la signatura per ambdues parts. Un cop exhaurit aquest termini es 
renovarà automàticament per a un nou període de dos anys, tot formalitzant un 
annex documental per regular les condicions dels projectes futurs que es vulguin 
desenvolupar dins del marc del conveni. 
 
Setena.- Revisió i desenvolupament del conveni 
 
Aquest conveni pot ser revisat en el seu contingut a petició d’una de les parts, 
essent necessari l’acord de les parts per a fer efectives les modificacions 
proposades. 
 
Les parts manifesten llur voluntat d’aprofundir i desenvolupar en el futur la 
col·laboració que s’inicia amb aquest conveni. 
 
 
 



  

Vuitena.- Rescissió del conveni 
 
El present conveni podrà rescindir-se anticipadament en els casos següents: 
 
• Per acord de les parts. 
• Per voluntat unilateral d’una part, prèvia comunicació a les altres, mitjançant 

l’enviament de carta certificada amb avís de rebut i amb una antelació de tres 
mesos a la data de rescissió. Cas que hi hagi projectes en marxa, les parts 
s’han de responsabilitzar del seguiment d’aquests projectes fins al moment de 
la seva finalització. 

• La manca d’assumpció efectiva d'algun dels compromisos establerts en aquest 
conveni. 

• Les causes generals previstes en la legislació vigent.  
 
Novena.- Interpretació del conveni 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment 
d’aquest conveni es resoldran per acord de les parts. 
 
I, en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen aquest conveni 
de col·laboració, per triplicat en el lloc i data indicats. 
 
Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Vendrell i Gardeñes Miquel Caminal i Badia Ramon Arnabat i Mata 
Secretari de Relacions Director del Memorial President de l’Institut 
Institucionals i Participació Democràtic d’Estudis Penedesencs 
 


