Fundació Moret i Marguí
per a la Memòria de la Població
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1. LA FUNDACIÓ

El Fundador

Els nostres llegats i els dels nostres avantpassats són
part del patrimoni històric, l’essència de la memòria
popular, i contribueixen a aprofundir el coneixement
dels processos que han donat lloc a la nostra
identitat i les seves causes. Recuperar-los i preservarlos per a les generacions futures permet que aquest
gran patrimoni testimonial perduri i no es perdi amb
el pas del temps.

Finalitat

I

Cada cop som més conscients del valor del llegat
dels nostres avantpassats. El testimoni de les
persones que han escrit la història en la quotidianitat i
en l’anonimat forja la memòria popular que
estructura i fonamenta la identitat de cada poble. Els
documents com les autobiografies són un exemple
excel·lent de la relació, articulació, dialèctica i
concreció entre el que és particular i el que és
general, entre l’individu i la societat.

El Dr. Jordi Moret i Marguí va adonar-se de la importància de recuperar i
arxivar les memòries dels avantpassats mentre recollia i redactava les
memòries d’un avantpassat seu, el general Estartús (1808 -1888).
Durant anys, va encarar la seva feina a sensibilitzar els diferents col·lectius
socials, culturals, científics i polítics sobre la importància de recuperar la
memòria, els llegats i l’ADN de les persones que guarden una part de la
història social i cultural del nostre país. L’any 1998 va crear l’associació Arxius
Personals i dels Avantpassats.
L’any 2007 el Dr. Moret, juntament amb professionals de l’àmbit acadèmic i
científic, arxivers, professionals dels mitjans de comunicació i polítics, van fer
un pas endavant constituint la fundació privada Moret i Marguí “memòries i
llegats”.
El Dr. Moret va morir el 3 de febrer del 2010 als 90 anys.

La Fundació Moret i Marguí te com a principal Finalitat promoure la
conservació i l’arxiu de material personal històric - documental i biològic. En
aquest sentit, els seus objectius principals són:
Promoure la donació de memòries i llegats personals catalogant-los i
conservant-los per a generacions futures, en un arxiu conjunt i unificat
ubicat a la Xarxa Municipal i Comarcal d’Arxius, universitats,
biblioteques, altres centres documentals. Aquests fons formen part del
Catàleg Col·lectiu de la Memòria personal de Catalunya.
La creació d’un banc d’ADN de la població a partir de la donació de
mostres biològiques com a material bàsic per al progrés de les
investigacions biomèdiques i antropològiques.
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Antecedents
1995 El Dr. Jordi Moret i Marguí va adonar-se de la importància de
recuperar i arxivar les memòries dels avantpassats mentre recollia i
redactava les memòries d’un avantpassat seu, el general Estartús.
1996 Durant el XV Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana, dut a terme a Lleida, es dóna suport al projecte
promogut pel Dr. Jordi Moret: La creació d’un arxiu per guardar la
memòria personal, on s’adjunti una mostra d’ADN.
1996 Es crea el primer Arxiu de la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.
1998 El Dr. Jordi Moret i Marguí crea l’Associació dels Arxius Personals
i dels Avantpassats. L’associació te com a objectiu recuperar la
memòria, els llegats i l’ADN de les persones que, malgrat el seu
anonimat, guarden una part de la història social i cultural del nostre
país. El Doctor en Medicina y Cirurgia Xavier Estivill esdevé soci
fundador.
Es crea un segon arxiu a l’Ajuntament d’Olot: l’Arxiu Històric
Comarcal d’Olot, promogut pel Dr. Moret i Marguí per recollir els
llegats i biografies de persones de la zona.
1999 Dr. Joan Oró i Florensa, catedràtic d’universitat als Estats Units,
investigador de la NASA, esdevé soci d’honor i fundador de
l’associació pro Arxius personals i dels avantpassats.
2007 el Dr. Moret, juntament amb professionals de l’àmbit acadèmic
i científic, arxivers, professionals dels mitjans de comunicació i
polítics, van donar un pas endavant constituint la Fundació privada
Moret i Marguí.
2008, febrer. Per resolució del Departament de Justícia de
Generalitat de Catalunya, es va ordenar la inscripció de
Fundació Moret i Marguí per a la Memòria de la Població en
registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya , amb
número 2402 i amb NIF G-64649031.

la
la
el
el

2008, juliol, acte d’inauguració de la Fundació a Sant Esteve d’en
Bas, bressol on es va gestar el projecte quan, a l’any 1996, alguns
ajuntaments i institucions de la Garrotxa van signar en favor de la
creació d’un Arxiu dels Avantpassats, recolzant així la iniciativa del
Dr. Jordi Moret. Van participar en l’acte alcaldes, membres del
Consell Comarcal i altres personalitats del món cultural i polític.
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Objectius
Incentivar l’aportació de memòries i llegats mitjançant la Xarxa d’Arxius
Municipals i Comarcals, universitats, biblioteques i altres centres
documentals.
Creació un banc d’ADN de la població de Catalunya, com a material
bàsic per a futurs desenvolupaments de les investigacions biomèdiques
i poblacionals, promovent el recull de mostres biològiques (ADN).
Crear un arxiu conjunt i unificat que permeti un accés més fàcil a la
informació.
Sensibilitzar envers el valor que tenen les històries individuals com a part
fonamental de la construcció de la nostra història col·lectiva.
Contribuir a la dinamització de la vida cultural dels municipis i de les
comarques, promovent activitats relacionades amb el recull de
memòries personals i d’ADN: tertúlies, debats, convocatòries a premis,
exposicions...

Què es pot aportar?
Tot tipus de memòries i llegats
mitjançant:
• testimonis
• correspondència
• autobiografies
• documentació en àudio i
vídeo
• material biològic (ADN)
• altres tipus de suport

Qui ho pot aportar?
Cada persona amb el seu llegat pot
donar una nova visió sobre la vida
quotidiana i els fets polítics, econòmics i
socials, imprescindible per a la
reconstrucció de la nostra història..

Per què cal aportar-ho?
Per tal de crear una font d’informació de
qualitat I d’interès social, cultural i
científica per a la reconstrucció
d’històries personals i col·lectives i per a
futures investigacions relacionades amb
la salut de la població.
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Patronat
PRESIDENT
Miquel Calm i Puig

PATRONS D’HONOR
Pere Macias i Arau
(polític i enginyer de camins,canals i ports)
Lluís Maria de Puig i Olivé
(historiador i polític)

PROFESSIONALS DEL MÓN CIENTÍFIC I UNIVERSITARI
Pere Moral Castrillo
Tresorer
(doctor i professor de Biologia)
Jesús Contreras i Hernández
Vocal
(catedràtic d’Antropologia Social)

ARXIVER
Josep Maria Sans Travé
Vocal
(director ANC)

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Joan Albert Abril i Pons
(periodista, director i productor de cinema)
Vocal
Joan Tramuns i Domènech
(periodista)
Antoni Prat i Huart
(tècnic en comunicació i TV)
Carles d’Armengol i Montasell
Secretari
(societat de la informació i del coneixement)
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2. ELS PROJECTES
La FMM desenvolupa dos grans projectes, que s'estan posant en marxa, i que
són l'eix transversal de qualsevol altre, dos projectes diferenciats però amb un
objectiu comú, la recuperació de la MEMÒRIA d’un país a través de la
conservació de les memòries individuals:

1. La
2.1
Memòria
Memòria
dede
lala
població.
població.
2. Banc
2.2
Bancd’ADN
d’ADNpoblacional
poblacional

2.1 MEMÒRIA DE LA POBLACIÓ
POBLACIÓ

Memòria entesa com la memòria del individu, recollida en
llegats, biografia i altres documents que facin referència a la
seva trajectòria i vivències.
L’objectiu d’aquest projecte és que aquestes memòries siguin
recollides i es dipositin en un arxiu de la memòria de la població
que sigui conjunt i unificat. Aquest arxiu estarà ubicat a l'Arxiu
Nacional de Catalunya (ANC), la Xarxa d’Arxius comarcals i
municipals i altres centres de documentació.
Tots els fons dipositats s’integraran a un Catàleg Col·lectiu de la
Memòria personal de Catalunya que es mantindrà actualitzat
per la SGA. Aquest catàleg serà consultable per internet a través
del sistema dels Arxius de Catalunya.
Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió Documental (SGA) del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya.
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2.1.1
1.1 COL.LABORACIÓ
COL.LABORACIÓ DE LA SUBDIRECCIÓ
SUBDIRECCIÓ GENERAL D’
D’ARXIUS I GESTIÓ
GESTIÓ

DOCUMENTAL (SGA)
Per a dur a terme aquest projecte, s’ha
cercat la col·laboració de la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió Documental
(SGA) del Departament de Cultura i
Mitjans
de
Comunicació
de
la
Generalitat de Catalunya.
En aquests moments estem en procés de
signar pròximament un contracte de
col.laboració amb aquesta Subdirecció.
Mitjançant
aquest
contracte,
eI
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya,
col·laborarà
mitjançant
l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i la
Xarxa d'Arxius Comarcals, amb la FMM
en la descoberta, identificació i
recuperació de documents conservats
per persones privades que hagin entrat
en contacte amb la Fundació.

Amb aquesta finalitat el Departament
posa a disposició de la Fundació els
recursos materials i humans per dur a
terme aquelles actuacions que hagin
acordat les dues parts. Així mateix, la
Fundació també posa a disposició el seu
equip d'investigadors i col·laboradors per
a la recerca de materials i facilitarà
periòdicament informació a la SGA.

Els fons documentals que es recuperin es
destinaran a l'Arxiu Històric Comarcal del
municipi
on
resideixi
la
persona
donadora del fons. Si la rellevància del
productor i del fons documental així ho
aconsella, els documents podran ésser
conservats a l' ANC.
En cas que els donants o dipositants
decideixin destinar a un altre centre
d'arxiu un fons documental la SGA
podrà realitzar-ne una còpia en suport
digital.
La SGA mantindrà actualitzada una
base de dades amb el catàleg dels fons
documentals recuperats i en lliurarà una
còpia a la Fundació.
Tots els fons dipositats s’integraran a un
Catàleg Col·lectiu de la Memòria
personal de Catalunya que es crearà
amb
els
fons
que
es
dipositin
directament per la Fundació i també per
donacions fetes. Aquest catàleg serà
consultable per internet a través del
sistema dels Arxius de Catalunya.

Per tal de dur a terme els objectius esmentats, la SGA i la FMM elaboraran programes
concrets de recuperació. Per això s'estableix un grup de treball integrat per dos
representants de les dues institucions, en el que es podran integrar representants d'altres
entitats si es considera convenient.
La SGA mantindrà informats a tots els centres d'arxiu de la Generalitat de Catalunya i
elaborarà un dossier informatiu que pugui servir de guia als investigadors de la Fundació
Moret i Marguí i a les persones donants o dipositants dels fons documentals.
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2.1.2 MEMÒRIA I LLEGAT DELS PERIODISTES

A la FMM som conscients de la riquesa documental i de l’experiència que els
professionals del periodisme han acumulat al llarg de la seva trajectòria i de la
dificultat que comporta guardar aquests llegats i preservar aquesta experiència
(d’alt valor cultural, polític, social... per la seva contribució a la memòria col·lectiva),
per tal que no es perdi. És amb aquest objectiu que neix el projecte Memòria i
llegat dels periodistes.

FINALITAT
Recuperar, conservar i catalogar els llegats dels
periodistes de Catalunya i, incentivar a que aquests
elaborin i aportin les seves memòries.
OBJECTIUS














Incentivar l’aportació de memòries i llegats dels
periodistes de Catalunya.
Recollir i arxivar les memòries i llegats dels
periodistes en un arxiu conjunt,
unificat i
digitalitzat, que faciliti l’accés als continguts.
Sensibilitzar sobre el valor que tenen aquests
llegats i memòries pel patrimoni històric
col.lectiu.
Donar a conèixer la trajectòria professional dels
periodistes de Catalunya.
Apropar a investigadors, historiadors, noves
generacions del periodisme a l’experiència i els
continguts recollits pels professionals sobre els
fets socials, polítics i culturals del nostre país.
Oferir als periodistes jubilats la possibilitat de
continuar vinculats a la professió, i a l’àmbit
informatiu en el que es van especialitzar,
col.laborant amb el projecte.
Fer protagonistes als periodistes que han estat
darrera dels esdeveniments informatius del
nostre país.
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COL.LABORACIONS
Per tal de dur a terme el projecte, a l’any 2008 es va
establir un conveni de col.laboració amb el Col.legi de
Periodistes de Catalunya. En aquesta línea, durant
l’any 2009, es va cercar la complicitat d’entitats
relacionades amb l'àmbit dels mitjans de comunicació
amb les quals s’han signat diferents convenis de
col.laboració:

L’Associació Catalana de Premsa Gratuïta. En
Josep Ritort i Ferrús, Secretari General de l’ACPG
va signar el conveni el 6 maig.
La Fundació Catalana de Premsa Comarcal La
signatura va tenir lloc el passat dia 9 de maig, en
el decurs de la IV Convenció de la Premsa
Comarcal, va signar en nom de la FCPC Estanis
Alcover Martí
L’Agència Catalana de Notícies El dia 9 de juny
de 2009 Saül Gordillo Bernárdez, president
l'Agència Catalana de Notícies (ACN) signa el
conveni de col·laboració .
L’Associació de Publicacions Periòdiques en
Català El dia 23 juny en Lluís Gendrau i Julià,
president, signa el conveni amb la FMM
Universitat Pompeu Fabra14 abril del 2010. Josep
Joan Moreso, rector de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) signa el conveni amb la FMM

Aquestes institucions s’han compromès a participar en
el projecte i a oferir els mitjans dels que disposen
(infraestructures, assessorament, cobertura informativa,
organització d'accions conjuntes com homenatges,
debats, exposicions ...).
L'Agència Catalana de Notícies, en particular, s’ha
compromès, quan hi hagi una donació, a realitzar un
reportatge del professional i de la seva trajectòria que
complementarà el fons documental de la persona.
L’ACN realitzarà la difusió d’aquestes memòries a
través dels mitjans de comunicació que té associats.
La Universitat valorarà el fons documental i decidirà
realitzar el seu estudi a través d'un crèdit o tesina.
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Altres institucions col·laboradores:



Fundació Consell de la Informació
Universitat Autònoma de Barcelona

Les Facultats de comunicació també participen amb
l’arxiu d’algunes memòries susceptibles de ser
catalogades i arxivades i amb la coŀlaboració del
professorat i els alumnes en debats i exposicions
relacionades amb la memòria i llegats dels periodistes.

CONSELL ASSESSOR
Una de les tasques realitzades durant aquest any ha
estat la constitució d’un CONSELL ASSESSOR que te la
funció d’assessorar i acompanyar el projecte generant
les línies i estratègies d’actuació necessàries pel seu
desenvolupament. Està format per representants de
diferents entitats relacionades amb la comunicació i per
professionals, a títol personal, especialistes i professionals
de l’àmbit de la comunicació.
Formen el Consell Assessor:

Armand Balsebre I Torroja
Catedràtic de Comunicació
Audiovisual i Publicitat a la UA
Josep Maria Cadena i Catalán
Secretari General de la FCIC
Josep Ma Casasús
Periodista, catedràtic UPF
Xavier Doménech Sala
Representant de l’ACPC
Josep Maria Figueres i Artigues
Profesor
de
Historia
del
Periodismo
Maria Favà i Compta
Redactora de l’Avui
Montserrat Minobis i Puntonet
Periodista

Anna Nogué Regàs
Sotsdirectora de l’ACN
Àngel Madrià i Roura
Vicepresident de l’APPEC i editor
Antoni Reig i Malla
Periodista i professor UAB
Enric Sierra i Díaz
Sotsdirector de lavanguardia.es
Júlia Sousa Poza
Periodista
Antonio Verdera i Punti
Representant de la ACPG
Vicenç Villatoro i Lamolla
Escriptor i periodista
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A QUI S’
S’ADREÇ
ADREÇA LA INICIATIVA
Periodistes amb un extens bagatge professional
que
disposen
de
continguts
(fotogràfics,
documentals....) d'interès comú i que senten la
necessitat de deixar testimoni de la seva trajectòria.
Periodistes Col·laboradors que participen en el
projecte (contribueixin o no amb els seus llegats),
fomentant la seva difusió i desenvolupament a les
diferents demarcacions territorials.
Empreses informatives i de comunicació on els
periodistes han desenvolupat la seva tasca i a les
que continuen d’una forma o altre vinculats.
Aquestes empreses poden col·laborar en la difusió
del projecte.
Associacions de professionals i d’empreses dels
mitjans de comunicació són aquelles associacions
que agrupen empreses i col·lectius vinculats al món
de la comunicació, poden fer difusió del projecte,
promoure la participació dels seus associats en el
mateix i fer donació de documents i arxius.
Estudiants, professors, historiadors, investigadors...
que poden col·laborar en el projecte i als quals pot
ser útil l’accés als arxius per obtenir informació pel
seu àmbit professional.
Administracions públiques que tenen mitjans de
comunicació. Es comptarà amb la seva
col·laboració per a la realització del projecte,
mitjançant les infraestructures pròpies, tant a nivell
logístic com de recursos materials.
Població general és un públic ampli al que es
pretén informar i sensibilitzar de la importància dels
llegats i memòries dels periodistes.
Difusió del projecte entre els
promovent la seva participació.

periodistes

tot

Fer conscients als professionals del periodisme sobre
la importància de conservar els seus llegats.
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ACTUACIONS

Sensibilitzar als professionals de la comunicació sobre
la necessitat de posar per escrit les seves memòries,
com a part fonamental de la història col·lectiva i del
periodisme. Aquesta difusió es farà a través de les
entitats amb les que tenim conveni.
Contacte amb Periodistes que vulguin cedir els seus
llegats i familiars de periodistes desapareguts.
Recull de memòries
digitalització.

i

llegats,

selecció,

arxiu

i

Cercar la implicació de les administracions públiques,
les empreses de la comunicació i les associacions
professionals de l’àmbit de la comunicació en el
projecte.
Sensibilització i difusió del projecte al públic en general.
Difusió dels llegats i memòries cedits als mitjans de
comunicació a través de les entitats amb les que tenim
conveni.
També es donaran a conèixer mitjançant
debats, exposicions, homenatges....
Utilització de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació en el desenvolupament del projecte.
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PRIMERA DONACIÓ
DONACIÓ
Al mes de novembre la FMM ha rebut els llegats del
periodista Jose Fernando Aguirre corresponents a tota la
seva trajectòria Professional. Mort l’any 1996, va treballar,
entre d’altres al Noticiero Universal, Solidaridad Nacional,
Telexpres. Una llarga etapa professional que va dels anys
40 fins ben entrats els 80. Cronista dels esdeveniments
sociopolítics, va ser, també, corresponsal a Egipte i
Marroc. Interessat profundament en les inquietuds
culturals, va saber copsar els sentiments socioculturals
d’una Barcelona que començava a despuntar de la
llarga nit del franquisme.

Jose Fernando Aguirre

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE A LA DEMARCACIÓ
DEMARCACIÓ DE
GIRONA
Des d’inicis del 2009 la Fundació està desenvolupant el
projecte “Memòria i Llegat dels periodistes” en aquest
territori amb la finalitat de rescatar la memòria dels
professionals del món de la comunicació que durant
molts anys han restat en l’anonimat quedant en l’oblit:
cronistes i reporters que van desenvolupar la seva tasca
a diferents municipis, en un temps passat marcat per la
dictadura i amb la dificultat afegida de treballar amb
mitjans molt precaris.
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S’ha constituït un grup de treball format per periodistes i
persones relacionades amb el món de la comunicació
de les comarques gironines. El projecte també compta
amb la participació del Col.legi de periodistes de Girona.
Formen aquest grup:

Narcís-Jordi Aragó
Periodista, advocat i escriptor
Emili Casademont i Comas
Periodista i escriptor
Lluís Costa i Fernàndez
Professor de Ciències de la Comunicació de la UdG
Pep Collelldemont
Periodista
Pere Madrenys
Periodista i doctor en Dret Canònic
Jaume Teixidor
Periodista
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2.1.3 PLA PILOT DE DIFUSISO A SANT FELIU DE GUIXOLS

La FMM ha iniciat el disseny i la posta en marxa d’un Pla Pilot de difusió del
projecte “Memòria de la població” a la localitat de Sant Feliu de Guíxols i als
municipis Sta. Cristina d’Aro i a Castell/Platja d’Aro (Vall d’Aro) amb els que manté
un lligam històric, de territori, de veïnatge i col·laboració.
La Fundació treballarà conjuntament amb un grup de persones col·laboradors
habituals de l’Arxiu Municipal i del Museu d’Història de la ciutat de Sant Feliu de
Guíxols. Està prevista la participació de les regidories de Cultura de SFG i altres
municipis i els Directors /res dels Arxius i Museus de Sant Feliu de Guíxols, Sta.
Cristina i Castell/Platja d’Aro.
Aquest Pla Pilot hauria de servir de model per estendre’l a altres municipis i
comarques per tal d’arribar a tot el territori de Catalunya.

M. Àngels Suquet.
Directora de l'Arxiu de Sant Feliu de Guíxols
Sílvia Alemany .
Directora del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols
Angel Jiménez Navarro.
Historiador ex director del Museu i de l'Arxiu
Laura Francés.
Associació d'amics del museu de sant Feliu de Guíxols
Elena Esteva.
Membre de la Junta del Museu i de la Junta Tècnica
del Museu. Institut Estudis Baix Emporda
Jordi Gaitx i Moltó.
Historiador i arxiver, Santa Cristina d’Aro
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2.2 BANC D’
D’ADN DE LA POBLACIÓ
POBLACIÓ GENERAL DE CATALUNYA

El Banc d’ADN de la Població general de Catalunya (en
endavant BPCADN de Banc Poblacional Català d’ADN) és
una plataforma tecnològica pública per impulsar les
investigacions biomèdiques i evolutives. El banc vol promoure
la recerca en Genòmica al servei de la societat, dotant al país
d’una infraestructura de recerca estratègica de vital
importància per a la construcció del mapa genètic i biomèdic
de Catalunya. A llarg termini s’espera que aquest banc es
converteixi en un biobanc de referència per a l’extracció,
emmagatzematge i gestió de mostres d’ADN de població
general de Catalunya.

Finalitat

La proposta d’un Banc d’ADN de Catalunya, en tant que
s’ocupa de mostres procedents de població general, ve a
omplir el forat actualment existent dins del panorama general
al nostre país i està justificat per el interès que tenen aquest
tipus de mostres des del punt de vista evolutiu i epidemiològic
com demostren els estudis wide-genome i d’associació
genètica. Les mostres de població general són imprescindibles
per conèixer la informació genètica (ADN) de referència de la
població existent, què és necessari per a un adequat avanç
de les recerques biomèdiques.

La finalitat del Banc d’ADN de Catalunya serà recollir, processar i emmagatzemar
mostres d’ADN a partir de donants de sang voluntaris, i també informació fenotípica
rellevant (edat, pes, alçada, procedència geogràfica, historial sanitari i estil de vida) de
cadascuna de les mostres. Aquestes mostres i la informació associada correspondran
de donants representatius de la població resident en les distintes àrees de Catalunya i
estaran a disposició de la comunitat científica nacional i internacional amb la finalitat
de facilitat, promoure i desenvolupar la recerca científica sobre l’evolució humana, la
diversitat genètica en relació amb la salut, i la recerca de factors determinants de la
susceptibilitat a les malalties.
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Objectius
El banc d’ADN de Catalunya tindrà la seu central a la ciutat de Barcelona (al Parc
Científic de Barcelona (PCB) depenent jurídicament de la Universitat de Barcelona) i té
com objectius:

gestionar i coordinar la recollida i transport de
mostres de les diferents zones de Catalunya a la
seu central del banc, a través de la
col·laboració amb les institucions sanitàries
regionals i locals,
processar les mostres rebudes: extracció de
l’ADN, quantificació i aliquotació,
gestionar el sistema d’emmagatzematge
tractament de les mostres,

i

realitzar i gestionar l’emmagatzematge de la
informació fenotípica i sanitària de cada mostra,
gestionar les sol·licituds de mostres d’ADN
emmagatzemades al BPCADN,
vetllar pel compliment de les regulacions ètiques
i legals vigents relatives a biobancs,
realitzar el control de qualitat de les mostres
processades i emmagatzemades al BPCADN
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Col·laboració amb centres i institucions sanitàries:
- Està previst que el nou Banc d’ADN funcioni en estreta
col·laboració amb altres bancs públics de Catalunya i el
Banco Nacional de ADN a través de convenis de
col·laboració.
- Amb l’objectiu de garantir la representativitat de totes les
comarques i zones rurals i d’incrementar el nombre de mostres
disponibles, el BPCADN establirà convenis de col·laboració
amb els centre sanitaris i hospitalaris comarcals de tot el territori
català.

Presidència honorífica
Conseller de Salut
Conseller d’Innovació, Universitat i Empresa
Rector de la Universitat de Barcelona
President de la Fundació Moret i Marguí

Comités externs:
Ètica:

format per experts en els camps del dret, biologia, ètica, que
vetllarà pel compliment de les normes ètiques i legals que regeixen
el funcionament del Banc de l’ADN de Catalunya.

Científic: encarregat de avalar els projectes científics que sol·licitin mostres
del BPCADN. Només s’entregaran mostres als projectes que hagin
obtingut una avaluació positiva.
Centres associats:
Diputacions provincials
Centres regionals de transfusió sanguínia
Centres de salut comarcals
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3. SEU NATAL DE LA FUNDACIÓ
CENTRE D’INTERPRETACIÓ HISTÒRICA

El Dr. Moret i Marguí, fundador, va donar a la Fundació, una masia i
part d’una fàbrica situada a Sant Esteve de Vall d’En Bas. El seu desig
era que aquest lloc, on va néixer la Fundació, es dediqués a la
recuperació memòria històrica del territori i de les persones.
És per això que, recollint aquesta intencionalitat, pròximament es
crearà un Centre d’Interpretació Històrica que esdevindrà un referent
a la zona. Aquesta proposta es durà a terme amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Sant Esteve de la Vall d’En Bas i el Consell Comarcal
de la Garrotxa. El Centre d’Interpretació Històrica formarà part,
juntament amb d’altres de la zona d’un programa global que
suposarà un impuls per la Vall.
En aquests moments ja disposem del projecte arquitectònic que
contempla un total d’uns 500 m2 útils distribuïts en tres plantes. També
estem cercant la col·laboració d’experts per l’elaboració del
contingut, així com el compromís de les administracions i les
universitats.
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4. OBJECTIUS PEL 2010















Presentació oficial de la FMM.
Signatura de convenis amb el Departament de Sanitat, de la
Universitat de Barcelona, per la posar en marxa el Banc
d’ADN poblacional.
Crear un grup de treball per dissenyar el guió que servirà de
base per fer i recollir les memòries. Aquest grup estarà
constituït per experts: historiadors, antropòlegs, arxivers i
juristes.
Constituir els “Amics de la Fundació Moret i Marguí” que
esdevindran col·laboradors de la societat civil, compromesos
amb els objectius de la Fundació donant suport i participant
activament en el projecte en el seu territori.
Posar en
Històrica.

marxa la construcció del Centre d’Interpretació

Presentació projecte de la Memòria i llegat dels Periodistes.
Desenvolupar el projecte de la Memòria i llegat dels
Periodistes.



Dur a terme el projecte “El periodisme durant el Franquisme”



Desenvolupar Pla pilot sant Feliu de Guixols





Signar els convenis pendents amb el Departament de cultura,
la UAB.
Modificació de la pagina Web
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5. COL·LABORADORS
Enric Banda i Tarradellas
Director de l’àrea de recerca de la Fundació
la Caixa
Jordi Bolós I Masclans
Catadradic d’historia mediedval
Eladi Crehuet Serra
Notari

Pere Orti i Gost
Professor d’història medieval de la UG
Carles Puigdemont I Casamajó
Periodista i polític
Felip Solé i Sabaté
Director i productor Tv

Josep Cruanyes I Tor
Advocat

Josep Maria Solé i Sabaté
Catedràtic, professor d'Història
contemporània a la UAB

Joan Frigolé i Reixach
Catedràtic d’antropologia UB

Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Polític

Eugeni Giral Quintana
director del Depart,t de Periodisme i Ciències
de la Comunicació de la UAB.

Xavier Testar
Director de Programa Barcelona Recerca i
Innovació

Joan Francesc Gras
President de la Fundació Puntcat

Josep Varela i Serra
Catedràtic i escriptor

Joaquim Monclús i Esteban
Historiador i periodista
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Fundació Moret i
Marguí
Memòries i llegats

La Fundació Moret i Marguí promou la
donació de memòries, llegats i material
genètic amb l’objectiu de conservar la
memòria de la població en un arxiu conjunt i
unificat.

Rambla de Catalunya, 10, pral.
08007 BARCELONA
Tel. 933 171 920
Mòbil 687 518 835
fundacio@moretmargui.cat
periodistes@moretmargui.cat
info@moretmargui.cat
www.moretmargui.cat

Número de registre 2402
NIF-G64649031

