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ITotsels noms~: I'IEPfa front
a la historia "recent
L'entitat vol coneixer els protagonistes del període 1931-1978

Redacció

L'Institut d'Estudis Pene-

desencs (IEP) posa en marxa
un ambiciós projecte de recer-
ca amb el nom generic de Tots
els noms (El Penedes, 1931-
1978). Aquest projecte té l' ago-
sarat objectiu de compilar tota
la informació possible sobre
les persones de les trescomar-
ques penedesenques (el Baix
Penedes, l' Alt Penedes i el
Garraf) que van tenir algun
paper rellevant a la historia de
les tres comarques durant la
Segona República, la Guerra
Civil espanyola, la dictadura
franquista i els primers anys de
la Transició."

Aquest projecte de recerca
i divulgació historica compta
ja amb les moltes aportacions
que des d'ambits locals, co-
marcals opersonals han fet his-
toriadors, entitats, administra-
cions o ciutadans amb interes "

per la historia local.
Una de les coses que es

pretén és elaborar un cens de
personatges penedesencs amb
paper historic i aconseguir que
quedi constancia deIs fets que
ds van fer protagonistes, per-
que tothom, també els Úmili-
ars, puguin coneixer la seva
trajectoria. El projecte ha de
servir, per exemple, per acabar
escatint que en diuen molts deIs
papers que encara estan dipo-
sitats a l'Arxiu de Salamanca.

El projecte comporta fer un
buidatge exhaustiu deIs arxius

Ramon Arnabat explica el projecte al CasteIl de la Geltrú

comarcals, Nacional de Cata-
lunya i del de Salamanca, a
més de la recerca oral.

Una de les eines principals
de Tots els noms sera la pagina
web www.tot.selsnoms.org.
Aquesta pagina ha de ser el
punt de trobada de totes les
persones interessades i un lloc
per fer consultes sobre el perí-
ode historic del projecte i per
trobar-ne informació, i també
de contacte per a oferir noves
aportacions. Rarhon Arnabat,
vicepresident de 1'IEP i res~
ponsable del projecte, ha ex-
plicat que aquesta és una inici-

ativa oberta, de quatre anys de
durada, eIl els dosprimers deIs
quals esfara especial inciden-
cia en elsperíodes més recu-
lats per"l' edatavancrada deIs
testimonis vius." Ha avancrat
també que durant aquest" pri-
mer any es vol publicar un
treball sobre allo que els júves
deIs instituts del Penedes han
escrit sobre la Segona Repú-
blica.

Per il'lustrar la importan-
cia del treball que ara s' enge-
ga, Arnabat ha recordat que hi
ha constancia que 600 pene-
desencs van patir la repressió

FEUX

del franquisme i que, en molts
casos, les propies famíles en
desconeixen els detall s ,cosa

que els impedeix"ac(j)edir,als
ajuts de lesiditiiiiii'tracidhs.

L'IEP s'ha decidit abordar

el projecte després de consta-
tar, explicaba Arnabat, Pinte-
res creixent mostratpermuni-
cipis oentitats cap al període.
L'objectiu, va dir, és sumar
esfor~os per a una visió global.
Alhora defensava quela millor
'manera de passar aquests
períodes complicats és conei-
xent-los ipóder valorar-ne els
aspectes positius i negatius.l


