
 

 

Iniciativa del PSC al Parlament de Catalunya per 

demanar al Govern que es comprometi més amb el 

Museu de la Història de la Immigració de Catalunya 

 

 La proposició, presentada pel nostre diputat Ferran Pedret, demana 

incrementar el suport econòmic i la col·laboració amb el museu ubicat a 

Sant Andrià de Besòs  

 També insta a organitzar una exposició itinerant sobre la història de les 

migracions interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en el segle XX 

 

El PSC ha registrat avui una iniciativa al Parlament de Catalunya per demanar al 

Govern de la Generalitat que es comprometi més amb el Museu de la Història de la 

Immigració de Catalunya. 

El Secretari Primer de la Mesa del Parlement i diputat electe del PSC Barcelona, 

Ferran Pedret, acompanyat per l’Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha 

explicat que el Museu de la Història de la Immigració de Catalunya té molta 

importància “per la història del país, però també en termes de recuperació de la 

memòria democràtica”. (https://youtu.be/yEzfpv9x_Qg) 

En una entrevista recent el director del Memorial Democràtic, Sr. Vicenç Villatoro, ha 

manifestat la seva voluntat de col·laborar amb el Museu de la Història de la Immigració 

de Catalunya, amb seu a Sant Adrià de Besòs. Des del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar han estimat que aquesta voluntat ofereix una conjuntura molt 

escaient per dur a terme un exercici de recuperació de la memòria democràtica al 

voltant del fet migratori durant el franquisme.  

Aquest exercici de recuperació de la memòria democràtica és molt important, sobretot 

per evitar que continui prenent impuls la teoria pseudohistòrica segons la qual la 

dictadura franquista va fomentar la migració des d’altres indrets d’Espanya cap a 

Catalunya, en les dècades dels 50, 60 i, en menor mesura, els 70 a fi de “colonitzar-la” 

o “espanyolitzar-la”.  

Una teoria que, de fet, ha trobat acollida i ha estat difosa fins l’actualitat, tot i que la 

dinàmica de les migracions internes a Espanya des de la seva modernització 

econòmica, iniciada a mitjans del s. XIX, fins al moment actual, ha estat objecte de 

nombroses recerques historiogràfiques, i que els factors que originaren aquests 

moviments de població han estat estudiats i estudiades a bastament. 

Es per aquest motiu que des del Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar han 

impulsat i registrat aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya, que insta el Govern a: 

https://youtu.be/yEzfpv9x_Qg


 

 

1. Incrementar de manera permanent, a través del Memorial Democràtic, el suport 

econòmic i la col·laboració amb el Museu de la Història de la Immigració de 

Catalunya, amb seu a Sant Adrià de Besòs, a fi d’aprofundir en la perspectiva de 

la memòria democràtica sobre el fet migratori durant el franquisme, i a crear-hi 

un Centre d'Estudis i de Memòria dels Processos Migratoris de Catalunya. 

2. Organitzar, dins el marc de les actuacions de foment de la memòria democràtica, 

una exposició itinerant sobre la història de les migracions interiors de la resta 

d’Espanya cap a Catalunya en el segle XX. 

3. Promoure, dins el marc de les actuacions de foment de la memòria democràtica, 

la difusió de les publicacions científiques sobre la història de les migracions 

interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en el segle XX. 
 

La iniciativa ha estat presentada pels diputats socialistes Alícia Romero Llano, 

portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Rubén Viñuales Elías, diputat, 

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.  

 

Afirmacions anhistòriques 

Les afirmacions que contenen no són merament anhistòriques, sinó també infamants. 

El franquisme no va fomentar la migració des d’altres indrets d’Espanya cap a 

Catalunya a fi de “colonitzar-la” o “espanyolitzar-la”. Des de la industrialització del país, 

el procés de desplaçament de persones del camp als nuclis urbans, i en concret cap 

als centres industrials i comercials, ha estat constant, no només dins de cada territori, 

sinó també entre diversos territoris. 

 

 


