
Moció sobre la Memòria Històrica 

MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EXPRESOS      

POLÍTICS DEL FRANQUISME PER RECUPERAR LA MEMÒRIA DELS        

MAQUIS GARROTXINS A PARTIR DEL NOM DE FRANCESC SERRAT         

PUJOLAR ALIES “CISQUET”, MAQUÍ OLOTÍ AFUSELLAT AL CAMP DE LA          

BOTA EL 25 DE FEBRER DE 1946 

Atès que Francesc Serrat i Pujolar és un personatge representatiu de la            

generació de joves que van patir la guerra, l’èxode, els camps de concentració             

de França, que van lluitar contra l’ocupació nazi a França i van retornar a              

Espanya continuant la lluita armada contra el feixisme, patint la repressió més            

ferotge. Creiem que el seu compromís i sacrifici han de ser coneguts i             

reconeguts per les joves generacions. 

Atès que Francesc Serrat Pujolar és nat a Olot l’any 1924 en el si d’una família                

anarcosindicalista, fill del darrer alcalde republicà d’Olot i va haver d’abandonar           

Catalunya amb la seva família fugint de la ocupació de les tropes franquistes el              

1939. Posteriorment, a França, va ser internat als camps de Rivesaltes i            

Argelers dels que es va evadir per incorporar-se a la lluita dels maquis contra              

l’ocupació nazi on s’incorpora a la 662a Compagnie des Travailleurs Étrangers           

(CTE) començant el que serà la seva curta però intensa vida de militant i              

guerriller. El el setembre de 1940 participa als Grups de Resistència a la             

ocupació alemanya amb atacs i sabotatges a les forces d’ocupació alemanyes.           

També participa en els Grups de Pas de la Frontera, amb la doble missió de               

traslladar a Espanya a militars francesos i a aviadors anglesos. Finalment           

participa i combat com a tinent en les batalles de la Crouzette i a l’assalt a la                 

capital de l’Ariège, Foix. Posteriorment va participar en la fracassada gran           

operació de la Batalla de la Vall d’Aran en l’Agrupació de Guerrillers Espanyols             

i posteriorment va formar part d’un Grup de Infiltració a l’interior d’Espanya amb             

l’objectiu de crear una base guerrillera a la província de Girona. Desprès de             

diverses vicissituds es traslladà amb el seu grup de guerrillers fins a l’interior de              

la província de Tarragona i finalment, mentre tractava de reconstruir el nucli de             



la guerrilla urbana antifranquista a Barcelona, és detingut, salvatgement torturat          

i executat al Camp de la Bóta el 25 de febrer de 1946. 

 

Per tot això exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer – La col·locació d’una placa al domicili Olotí on va viure (carrer             

Macarnau, 5) amb una breu explicació de la seva defensa per les llibertats. 

Segon – Que cada 25 de febrer una representació institucional de l’Ajuntament            

d’Olot homenatgi a Francesc Serrat Pujolar al Camp de la Bota i al fossar de la                

Pedrera del cementiri de Montjuic. 

Tercer – Reconèixer públicament i treure de l’anonimat aquests defensors de           

les llibertats Olotins per aquest motiu impulsar una comissió que estudi la            

història dels maquis a la Garrotxa i si cal n’impulsi homenatges per recuperar la              

memòria històrica.  

Olot, 15 de maig del 2018 


