
El setze de setembre de 2020 ens colpia la notí-
cia. Ens havia deixat la companya Núria Gispert. 
Resulta difícil escriure en poques ratlles sobre el 
seu mestratge. Potser el que el faci més palès si-
gui poder dir, sense exagerar en absolut, que la 
Núria Gispert segueix sent un referent no només 
pels qui hi van coincidir en alguna de les moltes 
facetes en les quals va desplegar la seva incan-
sable activitat i el seu insubornable compromís 
social, sinó que ho és també per la generació de 
socialistes que no vam tenir ocasió de treballar 
directament amb ella. De fet, ho és per moltes al-
tres persones, que mai s’han adscrit a la idea del 
socialisme democràtic, però que sí que admiren 
els valors i actituds davant la vida que traspuen 
dels seus actes.

Davant una trajectòria com la de l’andreuenca i 
barcelonina Gispert, no es pot fer altra cosa que 
celebrar la vida. Una vida, la seva, de profund 
compromís per la transformació social, des d’una 
arrel cristiana i unes sòlides conviccions. Des del 
treball amb les persones més desafavorides a 
Can Tunis, passant per les lluites veïnals a Sant 

Andreu i la seva militància al PSUC primer, i al 
PSC després, fins a la seva tasca com a mestra. 
Des de la seva contribució a la lluita obrera, aju-
dant a organitzar la vaga de les dones de Motor 
Ibérica, fins al compromís amb entitats esporti-
ves, o en la fundació del Grup de Drets Humans 
de Sant Andreu. Des de l’escoltisme a la seva tas-
ca a Càritas, i a multitud de fundacions, passant 
per la seva contribució a la transformació de la 
ciutat, com a regidora de Barcelona entre 1979 i 
1995, amb el PSUC i amb el PSC. 

Més enllà del reconeixement institucional a 
aquest iter cívic admirable, que es concretà en 
la concessió de la Creu de Sant Jordi, de la Ge-
neralitat de Catalunya, de la Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya, i en la seva invitació a 
fer el pregó de les festes de la Mercè del 2014, a 
Barcelona, entre d’altres, el cert és que l’estima 
i l’afecte que tantes persones li professaren en 
vida, i el record que mantenim viu ara que ens 
manca, suposen el millor testimoni d’una vida fe-
cunda en compromís i esperança.

Núria Gispert,
in memoriam

Ferran Pedret, 
secretari de Moviments socials i Memòria del PSC. 

Secretari Primer de la Mesa del Parlament

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020:

UN ANY EXCEPCIONAL

@fundaciocampalans

fcampalans.cat

@FCampalans


