
 

 

 
 
 

 

 

  

 

11.30h Recorregut per Agullana a càrrec de l’historiador d’Agullana Sr. Enric 
Tubert. 
 

19.00h. Sala Polivalent de l’Ajuntament d’Agullana  

Projecció documental : "DOBLEMENTE OLVIDADOS".  

Direcció: Sr. Jordi Gordon. 

Presentació : Sr. Rodolfo Ruíz 

 

 

En aquest s’explica el recorregut del POUM . La història d’aquest partit  a través 

de les vivències, dels records i de les reflexions polítiques de Wilebaldo Solano, el 

seu darrer secretari general i un dels seus dirigents més destacats. Solano era 

dirigent de les Juventuts Comunistes Ibèriques, la rama juvenil del POUM, quan 

va tenir lloc la sublevació fascista. A partir d’aquell moment, va dedicar la seva 

vida  a lluitar contra el fascisme i pel socialisme i la llibertat. 

 
 

 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

El nostre agraïment  
 
Enguany, la Fundació Andreu Nin (FAN) commemora el 75è Aniversari 
de la fundació del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista).  
La FAN fou creada amb l’objectiu de difondre la memoria de 
l’esquerra antiestalinista exemplarment representada a Espanya pel 
POUM. Entre aquests objectius també es troba combatre  el llegat i 
les conseqüències del totalitarisme en qualsevol lloc del món i en 
totes les seves manifestacions.   
Si parlem de Girona i concretament d’Agullana cal saber que en l’any 
1934 el POUM era la primera força del moviment obrer. El 16 de 
gener de 1934 el Sr. Alfons Rabassa Garrober fou alcalde essent 
membre d’Acció Social Agraria Obrera i del BOC/POUM fins el dia 13 
de febrer de 1937.  
El POUM fou  un partit petit i de vida activa efímera, tot i que va ser 
el capdavanter en la denúncia de l’estalinisme a nivell mundial, a mes 
de desmontar totes les mentides entorn la persona d’Andreu Nin. 
Tant el Bloc Obrer i Camperol com la ICE, partits que formaríen el 
POUM, es consideraven comunistes i seguidors de Lenin. No es per 
casualitat que en la bandera del POUM figurés la falç i el martell. 
Militaven en el sindicalisme de la CNT sense ser anarquistes, estant 
influenciats pel 
 nacionalisme d’esquerres. 
 
El POUM era el primer partit obrer a Catalunya, el qual disposava de 
la seva pròpia premsa. Tant en l’Alt com en el Baix  Empordà tenia 
molta influència.  
A Figueres havia un nucli molt vinculat al nacionalisme d’esquerres , 
liderat per Jaume Miravitlles. En el mes de gener de 1939, els 
dirigents del POUM que es trobaven empresonats a Barcelona foren 
traslladats a  
Cadaqués, on acabarien autoalliberant-se. Tot i que molts d’ells 
acabarien en camps de concentració i en l’exili. 
 
Míriam Lladós i Paula Segarra 
“Soca-rel Alt Empordà” 
 
Agullana , 6 de novembre de 2010  
 
 
 


