RESOLUCIÓ DE JOVES D'ESQUERRA VERDA EN MEMÒRIA DE LES
BRIGADES INTERNACIONALS EN EL 80è ANIVERSARI DEL SEU COMIAT
Les Brigades Internacionals, integrades per 35.000 voluntaris i voluntàries de
54 països, van lluitar al costat de l'exèrcit de la II República contra l'alçament
colpista de Francisco Franco que pretenia derrocar el govern del Front Popular,
elegit democràticament a les urnes l'any 1936. Aquestes unitats militars van
participar en la defensa de Madrid el 1936, i a les batalles del Jarama,
Guadalajara, Brunete, Belchite, Terol, Aragó i l'Ebre. Varen ser retirades a partir
del 23 de setembre de 1938, seguint exigències internacionals amb l’objectiu
de modificar la posició davant la intervenció estrangera del Comitè de No
intervenció, esperant que el bàndol sublevat prescindís també del suport de les
forces feixistes i nazis, tot i que no va ser així. El dia 25 d'octubre d'aquell any,
les Brigades Internacionals van entregar armes i banderes en el comiat oficial
on va participar el llavors president del Govern Espanyol Juan Negrín. El 28
d'octubre, van ser protagonistes d'un multitudinari comiat popular que va omplir
els carrers de Barcelona. Els seus integrants van ser veritablement "voluntaris
de la llibertat" que van venir des dels països dominats per dictadures i pel
feixisme, com Alemanya, Itàlia o Polònia, però també dels països democràtics
com França, la Gran Bretanya i els Estats Units.
Les Brigades Internacionals constitueixen un referent en la història del segle
XX, és un deure el reconeixement a la memòria dels i les brigadistes i la
promoció de la investigació i difusió de la seva tasca. I és que mai abans en la
història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional.
Aquesta singular experiència de solidaritat i antifeixisme, que va tenir lloc enmig
del conflicte bèl·lic que va ser antecedent immediat de la segona guerra
mundial, és un referent en la lluita internacionalista i pels valors democràtics.
Rescatar la memòria i els vestigis dels brigadistes al nostre país no és només
una qüestió de justícia amb la memòria col·lectiva de la Guerra d'Espanya
contra el feixisme, sinó que vol dir recuperar un patrimoni amb valor cultural, i
polític que és cabdal per la democràcia en general i per la nostra tradició
política en particular.

Per això, Joves d'Esquerra Verda:

•

Reitera el seu suport actiu a les entitats memorialistes en la tasca per la

recuperació, dignificació i difusió de la lluita per la democràcia

•

Manifesta el seu compromís amb la lluita internacionalista, de la qual les

Brigades Internacionals en són un exemple, per combatre els discursos d'extrema
dreta que tornen a sentir-se per Europa i el món

•

Expressa la importància d'incloure la perspectiva de gènere també en

l'àmbit de la memòria històrica i, per tant, la idoneïtat de visibilitzar especialment el
paper de les dones en aquesta i altres experiències de lluita per la democràcia

•

Exigeix a la Generalitat de Catalunya que doti dels recursos necessaris

el Memorial Democràtic per tal de garantir-ne l'activitat

Santa Coloma de Gramenet, 26 i 27 d'octubre del 2018

