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1.- ANTECEDENTS 
 

L’any 2017, amb motiu d’una trobada intergeneracional a Llíria, els veterans 
del Moviment d’Objectors de Consciència al País Valencià van posar damunt 
la taula la conveniència d’actuar en el sentit de preservar i aplegar la memòria 
d’aquest moviment. Tots els presents coincidiren en la importància de 
deixar constància documental, col·lectiva i pública, accessible, del que ha 
estat el MOC al País Valencià. 

Així mateix, es va posar en evidència que la dispersió dels fons existents 
jugava a la contra de la idea anteriorment exposada. Aquests raonaments 
previs han portat a una línia d’actuació centrada en constituir un arxiu 
històric del MOC que aplegue els diversos fons conservats i arran del qual 
hom puguen plantejar processos d’investigació i anàlisi, així com una 
digitalització, difusió i aprofitament a través de web i altres mitjans. 

A tal efecte, al llarg de les darreries de 2017 i els inicis de 2018 s’han aplegat 
a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia un seguit de fons esparsos per tal 
de constituir l’esmentat Arxiu Històric el MOC. 

Així mateix, s’ha aplegat informació sobre els avatars i història dels fons 
aportats, sobre els seus productors, en format de fitxes ISAAR (cpf), així 
com una descripció sumària dels mateixos, certament incompleta, però que 
permet fer-se una idea de les característiques dels fons. El seu inventari i 
catalogació haurà de ser completat a posteriori amb descripcions 
arxivístiques adients i més detallades. 

L’arxiu es constitueix amb l’aportació d’un total de hui donants particulars 
i dos col·lectius del MOC (Elx i València). 
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2.- ACTA DE CONSTITUCIÓ 
 

 

En Gandia, a 23 de juny de 2018, a la sala de reunions de l’Arxiu Històric de 
Gandia, sent les 12 hores, ens apleguem les següents persones: 

 

Santiago Almiñana Sáez 

Jesús Eduard Alonso i López 

Josep Francesc Blai Duart 

Francesc Garcia Barberà 

Pasqual Pastor i Gordero 

Carlos Pérez Barranco, en representació del MOC-València. 

Rafael Rodrigo Navarro 

Pablo San José, en representació del grup Tortuga d’Elx. 

Josep Tarrassó Pellicer 

José Antonio Tomás Bailón 

 

Entre tots nosaltres hem aportat la documentació descrita en l’apèndix 3.2 
del present document, la qual ha estat aplegada d’acord amb les 
informacions contingudes a l’apèndix 3.3. L’apèndix 3.1, així mateix, conté 
informació de la nostra relació personal amb el MOC i de la història dels 
col·lectius signants. Igualment, de forma col·laborativa, hem elaborat una 
proposta de quadre de classificació dels nostres fons (apèndix 3.4), la qual 
pot ajudar els futurs arxivers i gestors que s'hagen de fer càrrec d'aquest 
arxiu històric i pot donar una idea de la diversitat i estructura de les nostres 
accions col·lectives. 

  



 

 

5 

 

Contents i desvanits d’aportar els nostres testimonis personals i de grup per 
a la constitució d’aquest arxiu; convençuts que cal conformar un fons 
documental que siga representatiu i fefaent de moltes de les accions i 
pensaments que han guiat les nostres vides; i que les faça romandre i 
projectar-se en el futur, 

signem la present en Gandia a les 13 hores del dia 23 de juny de 2018. 
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3.- ANNEXOS 
 

3.1.- DONANTS: CREADORS DE L’ARXIU 

 

Santiago Almiñana Sáez 
 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:     Persona  

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Santiago Almiñana Sáez 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:   

 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 :   Alzira, 25-07-1965 

5.2.2 Història 

Nascut a Alzira el 1965, en els inicis dels 1980 forma part del seu Ateneu 
Llibertari, on comença a adquirir cultura política en general i discurs 
antimilitarista en particular. Inicia la lectura i adquisició de materials en 
aquesta esfera (p.ex. subscripció a la revista «La Puça i el General» editada a 
Catalunya). Comencen també els primers contactes amb persones que s'han 
declarat objectores de consciència al servei militar. 
 
L'any 1991, durant la primera guerra del Golf, participa de l'ambient 
antimilitarista al campus de la Universitat de València a Burjassot, on treballava 
com auxiliar de laboratori. Inicia el contacte amb el Moviment d'Objecció de 
Consciència (MOC-València) i participa en les seues reunions en la seua seu 
del carrer de Baix. El 1992, després de rebre la citació per incorporar-se a 
files, es declara insubmís al servei militar i a la seua prestació substitutòria.  
 
Fins a la meitat dels 1990 va adquirint publicacions periòdiques i llibres de 
contingut antimilitarista, que utilitza per a la seua formació personal i com 
material per a la preparació del programa de ràdio en el que participa, 
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«Deixeu-nos en Pau», emissió del MOC València a Ràdio Klara. En eixe 
temps també col·labora amb alguns articles ocasionals en publicacions 
periòdiques antimilitaristes i premsa generalista. 
 
Viu a València, al carrer de Maldonado,38-8, al barri dels Velluters. És 
llicenciat en Biologia per la Universitat de València  i treballa com auxiliar de 
laboratori a la mateixa Universitat de València. 
 
5.2.3.- Llocs: Alzira, València. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Auxiliar de laboratori; insubmís; lluita per la pau. 

 
 

Jesús Eduard Alonso i López 
 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:     persona 

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Jesús Alonso 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:  Jesús Eduard Alonso i López; 
Jesús E. Alonso 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 : 1958-10-24 

5.2.2 Història 

Jesús E. Alonso i López (Gandia, 24-XI-1958).  

És director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia i combina la seua 
professió amb la investigació històrica a l’entorn de la Safor i de les 
Comarques Centrals del País Valencià, sobretot referida als temps 
contemporanis. Ha editat mig centenar d’articles en publicacions 
especialitzades, nombroses col·laboracions en mitjans de comunicació i una 
desena de llibres sobre història eclesiàstica, institucional i social. 
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Llicenciat en història contemporània per la Universitat de València i 
diplomat superior en arxivística y gestió de documents per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Ha tingut vocació divulgativa en la seua Història de 
Gandia (2010), amb Història de la Safor (1998) i amb Miramar història próxima 
(2007), així com amb les breus històries de pobles de la comarca editades 
per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seua col·lecció Toponímia dels 
pobles valencians. 

En el camp de la biografia ha estudiat diversos llinatges i ha publicat De la 
Safor a la Cuba Colonial. Vicent Alcalá de Olmo, un militar emprenedor (1999) i Saenz 
de Juano, dins de la col·lecció 'Arxius i famílies' (2002; junt a Manel Martí, Les 
memòries de Josep Pastor: viure a l'Oliva del segle XIX (2006). Formant part del 
Col·lectiu Espai Obert, va participar en l'obra col·lectiva Repensar les Comarques 
Centrals Valencianes (2002). 

Va promoure la creació de la Universitat d'Estiu de Gandia, de la qual va ser 
coordinador en les seues quatre primeres edicions (1984-1988). 

De jove, entre els 17 i els 23 anys, va formar part del Grup d’Objectors de 
Consciència de València i va participar en diferents accions organitzades per 
aquest col·lectiu com la vaga de fam en la plaça de la Verge, les cooperatives 
Agredolç i Blanqueries o diverses mobilitzacions a favor de la llibertat dels 
objectors detinguts. En els anys 1980 i 1990 va formar part del Grup 
d’Objectors de Consciència  de Gandia, el qual va fer campanyes contra els 
joguets bèl·lics i d’educació per la pau; va promoure el fanzine ‘Barrim-
Barram’ així com tertúlies i accions de caire pacifista. 

5.2.3.- LLocs:  València i Gandia. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Arxiver; historiador; animador cultural. 

 

Josep Francesc Blai Duart 
 

 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
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5.1.1. Tipus d’entitat:     persona 

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Josep Francesc Blai Duart 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:  Paco Blai 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 : 1958-10-24 

5.2.2 Història 

Josep Francesc Blai Duart (Almussafes, 1955).  

Mestre d’ofici, professor de valencià a l’ensenyament primari, va formar part 
del MOC en la década de 1970.  

Ha treballat constantment amb persones d’ètnia gitana. Promotor de la 
creació dels CAES (Centres d’Acció Educativa Singular) com a instruments 
de l’educació compensatòria. Impulsor de la incorporació de la cultura 
gitana a les escoles, és coautor de la publicació Cultura Gitana. Propuestas para 
un trabajo intercultural en la escuela, editat per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. Direcció General de Centres 
i Promoció Educativa (1989). Ha impartit cursos i xarrades al professorat en 
esta matèria. Membre de l’Associació d’Ensenyants amb Gitanos. Ha 
participat en Seminaris i Congressos europeus sobre educació intercultural 
i cultura gitana. 

Ha estat lligat al moviment veïnal del Barri de sant Marcel·lí i a la seua banda 
simfònica. Director de Notícies Musicals (Butlletí de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí) i soci fundador i primer president de la 
Muixeranga de València. 

 

5.2.3.- LLocs:  València i comarca de l’Horta. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Mestre, activista social i pacifista. 

 

Francesc Garcia Barberà 
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5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:     Persona  

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Francesc Garcia Barberà 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:  Paco d’Alaquàs; Quico; 
Francesc 

 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 :    

5.2.2 Història 

Quan estudiava a les Escoles Professionals de Sant Josep va participar en el grup 
de La Revista del centre des del qual es va organitzar una xerrada sobre l’Objecció 
de Consciència. Va ser en aquest moment quan va entrar en contacte amb el  Grup 
d’Objectors de Consciència (GOC). Era l’any 1976. 
 
Des d’aleshores va estar participant en les reunions del GOC. Primerament en un 
local de l’arquebisbat; poc després en la casa de la Comunitat del grup de Blanqueries. 
També transitàrem de la Llibreria Agre Dolç al carrer Sueca, i encara després al 
local de la CNT a Blanqueries, per passar al carrer Covarrúbies. Vam anar canviant 
de local segons les necessitats i compartint-lo amb altres col·lectius socials com ara 
amb els grups LGTB. Si no recorde malament, el primer advocat que vàrem tindre al 
grup fou Virgili Latorre, el qual es va implicar molt en uns moments de molta acció. 
 
L’any 1978 va iniciar un servei civil alternatiu i autogestionat (SCA)  al Barri del Crist 
junt amb altres dos objectors: Jose Monzó i Roc Senent. Tots tres van escriure una 
carta al Capità General de la III Regió Militar,  Milans del Bosch, en la qual 
argumentàven els motius per a objectar i li comunicàven que si volia alguna cosa d’ells 
ja sabia on els trobaria. Als matins, els tres objectors treballàven; Francesc al camp 
amb son pare i a les vesprades i a les nits s’incorporàven a les tasques del SCA al 
barri com uns veïns més. 
 
Les activitats se centraven, entre d’altres, a la Llar de les Jubilades, amb les AMPA 
del barri, al Centre Cultural,  a l’Associació  Veïnal i amb un col·lectiu llibertari. Ja 
feia uns anys que  al barri no tenien cinema. Aleshores, es van plantejar fer cine 
divendres a la vesprada per a les criatures i dissabtes per la nit per a la joventut. 
Amb tot, seguia participant en el MOC a València. El SCA va durar uns tres anys, ja 
que Roc al poc temps de començar ho va deixar; després va ser Monzó i tot seguit 
es va incorporar Elies Boadella. 
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En acabant el SCA, Francesc es va incorporar amb més dedicació al MOC de València 
centrat, entre altres activitats, a realitzar unes Jornades Antimilitaristes i de No-
violència al llarg d’uns quants anys. Formant part del grup també es va implicar en 
les campanyes contra les joguines bèl·liques i sexistes per Nadal i en les d’objecció 
fiscal a les despeses militars. De fet, junt a la seua companya Maria, ve realitzant 
l’objecció fiscal des de 1986. 
 
La seua implicació amb el MOC ha anat minvant, tot i que ha participat en les Marxes 
a la Base de Bétera i, puntualment, en altres accions. Així s’ha pogut centrar en 
altres activitats com ara les relacionades amb la seua pertinença a la Unió de 
Llauradors i Ramaders, com a compromís amb el seu treball al camp. Ha format part 
d’una experiència cooperativa d’agricultura ecològica. Així mateix, com a pare, ha 
estat participant en el moviment de les AMPA de l’escola pública i ajudant a 
dinamitzar-les a la seua comarca. A més de seguir implicat, a hores d’ara, en 
diferents col·lectius socials. 

 

Pasqual Pastor i Gordero 
 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:      Persona  

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Pasqual Pastor i Gordero 
Rodrigo Navarro 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:  

 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 :   Tavernes de la Valldigna, 25-
03-1946 

5.2.2 Història 

Ha estat sacerdot, dedicat a la marginació i la docència. Entre 1970 i  1985 va 
ser Consiliari Diocesà del Secretariat Gitano. Entre 1971 i 1974, profesor de 
deontologia mèdica a l’Escola d’Assistents Sanitaris de la Casa de la Salud de 
València. En el període 1975-1984, professor d’EGB al Col·legi Ave Maria de 
Penya-Roja de València, propietat d’una fundació Benèfico-docent, centre la 
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promoció del qual va compartir amb el seu company capellà a la parròquia 
de sant Joan de la Ribera, Julio Badenes Flors. 

El 1982 funda, dirigeix i presideix la primera associació estatal de professorat 
de música (APEME), fins 1995, en què cofunda l’associació d’àmbit 
autonòmic del mateix sector, ‘Aulodia’, amb la qual segueix cooperant. 

A partir de setembre de 1984 promou des de la Conselleria de Cultura i 
Educació de la Generalitat Valenciana el projecte ‘Música a l’escola’, amb 
l’objectiu de normalitzar la implantació de l’educació musical als 
ensenyaments bàsics i mitjans del País Valencià. A partir de 1993 és el 
Coordinador del Programa de Música de la Conselleria d’Educació, 
responsabilitat que exerceix ininterrompudament fins la seua jubilació a 
març de 2011. 

El 1995, per invitació de l’editorial Graó de Barcelona cofunda i codiregeix, 
amb altres dos col·legues, la revista internacional ‘Eufonia’, especialitzada en 
Didàctica de la Música, on publica una vintena d’articles de pedagogía i de 
psicología musical. Des de 2016 continua col·laborant com a membre del 
consell assessor. 

Cursa els estudis musicals al Conservatori de València. És llicenciat en 
Teologia per la Universitat de Salamanca i en Ciències de l’Educació per la 
Universitat de València, Mestre en l’especialitat de Ciències Humanes i 
Diplomat en Pedagogia Musical en les especialitats Dalcroze, Willems, 
Kodály, Orff, Schaffer i Martenot. 

Des de 2013 dirigeix tallers de música amb els interns del Centre Penitenciari 
de Picassent. 

Entre 1974 i 1978 va formar part activa del Grup d’Objectors de Consciència 
de València. Havia encetat el contacte a través de Pepe Beunza el 1968 en 
unes jornades a Xous (Castelló) i també, periòdicament, amb la comunitat 
de l’Arca, a França. Fou a partir de l’empresonament de l’objector Rafael 
Rodrigo quan es va implicar més intensament en les diferents accions 
organitzades per aquest col·lectiu, com ara la vaga de fam que va tenir lloc a 
la plaça de la Verge, així com en diverses mobilitzacions a favor de la llibertat 
dels objectors detinguts, accions de conscienciació pel dret a no prestar el 
servei militar i campanyes d’educació per la pau, fins l’any 1983. 
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El març de 1977, en solidaritat amb els objectors de consciencia, va plantejar 
per escrit, davant de Capitania General de València, la negativa a la jura de 
bandera. Després de dues compareixences davant de jutges militars va ser 
arrestat a dos períodes d’un mes, el primer per desobedència a l’autoritat 
militar i el segon per injúries a l’exèrcit. Va complir la condemna al convent 
de Franciscans de Xelva. 

 

5.2.3.- Llocs:  València, Tavernes i l’Horta. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Ensenyant, sacerdoci, música, ajut als marginats, lluita per la pau. 

 

MOC València 
 

FITXA ISAAR MOC VALÈNCIA 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:      Col·lectiu  

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Moviment d'Objectors de 
Consciència del País Valencià 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:  Objetores Valencia; 
Objetoresdel País Valenciano; Moviment d'Objectors i Objectores de 
Consciència; des de 1977, a nivell estatal, el MOC és Movimiento de Objeción 
de Conciencia, després Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia 
í, des de 1983, Movimiento de Objeción de Conciencia. 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 :   1971 

5.2.2 Història 

Les primeres passes de l'objecció de consciència política en València i 
Espanya van ser donats al voltant de la figura de Pepe Beunza Vázquez pel 
1969-1970, aleshores militant del Sindicat Democràtic d'Estudiants. Després 
de contactar amb objectors francesos, Beunza va decidir declarar-se 
objector, per primera vegada Espanya, amb un rerafons explícitament no 
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violent i antimilitarista. En el seu suport participaven, entre altres,  Gonzalo 
Arias i Vicenç Fisas, i la campanya prenia una dimensió internacional. El 23 
d'abril de 1971, a València, tenia lloc el primer consell de guerra contra Pepe 
Beunza. Poc després sorgien tres nous objectors no testimonis de Jehovà: 
Víctor Boj, de Reus, Jordi Agulló, d'Alcoi, i Joan Guzmán, aleshores caporal 
de Marina. 

Després de ser empresonat i alliberat, Beunza rebutja de bell nou la 
incorporació a files i enceta un servei civil al barri d'Els Orriols de València. 
Sis setmanes més tard és detingut i empresonat a Cartagena. 

Durant la seua “estada” en aquesta ciutat marítima rep la complicitat i 
solidaritat de moltes persones entre les quals es trobava Rafa Rodrigo, 
pedagog valencià i sergent de milícies, qui també es declara objector i és 
condemnat a un any de presó. 

Ja en aquests anys existia un grup estable cohesionat a l'entorn de la 
reivindicació de l'objecció, format alhora per objectors i  persones vinculades 
a les campanyes de suport. En els documents conservats més antics de l'arxiu 
del MOC (1976) s'autodefinien com a "Objetores Valencia" o "Objetores del 
País Valenciano". Aquest col·lectiu es trobava relacionat o vinculat a grups 
cristians de base i entre les seues activitats es poden identificar una "Semana 
de la no-violencia: Homenaje a Gandhi" o un manifest de Nadal reivindicant 
l'amnistia total, el reconeixement de l'objecció, la superació del  capitalisme 
i el desarmament. El maig de 1976 un grup de 60 personas encartellades 
constituïa la “Marxa de la Pau” caminat des de València al Saler i organitzava 
una sentada. 

El desembre es creava un nou grup centrat en demanar l'amnistia sense 
exclusions i que organitzava accions nadalenques davant de la presó model 
de vora el riu. 

El Moviment d'Objectors de Consciència del País Valencià 

L'estiu de 1977 es celebrava la primera assemblea d'objetors de tot l'estat, a 
Landa (Gasteiz-Vitoria), i es començava a utilitzar la identificació de 
moviment com a MOC. El febrer d'aquell any s’iniciava una vaga de fam a la 
catedral que després continuaria al carrer Miquelet amb la intenció 
d’impulsar el CANVI (Col·lectiu d'Acció No-Violenta) i reclamar la llibertat 
per als objectors detinguts. 
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Amb aquest mateix objectiu es va fer un encartellament pels carrers de 
València i un encadenament davant de Capitania General, seguit de detenció 
policial. En el mateix any tenia lloc també una sentada davant del Palau de 
Justícia i un mural prop de l’estacioneta de Bètera. 

Pel 1978, el grup es trobava en una fase organitzativa i es plantejava crear 
alternatives de treball i de vida. Així naixia el taller d’artesania i llibreria 
Agredolç com també el lloguer cooperatiu d’un pis gran, al carrer 
Blanqueries, el qual serviria de base d’operacions per al moviment. 

A l’octubre es realitzava un encontre per "saber lo que somos y adonde 
queremos ir a parar", tot debatent moltes qüestions teòriques i pràctiques 
com ara l’acció directa i el parlamentarisme, l’estatut dels objectors o la 
possible insubmissió. 

El gener de 1979 s’enllesteix un dossier adreçat al Consell del País Valencià i 
en el mateix any es posen en marxa els serveis civils del barri del Crist i de 
Picassent. Pel 1980, 23 membres del grup són detinguts per participar en una 
concentració davant de Capitania General. A l’any següent, el treball es 
troba fortament diversificat amb la conformació de diverses comissions: no-
violència y política, animació i teatre de carrer, serveis civils autogestionats, 
COLLÓ (comité per la llibertat dels objectors); s’organitza, també, la 
setmana d’antimilitarisme i no-violència.  

L’inici dels anys 1980 i el colp d’estat de febrer de 1981 van suposar un punt 
d’inflexió i de radicalització del MOC com també una etapa de gran vitalitat 
en el marc de la qual es va exercir la coordinació de tot el moviment estatal  
i la participació en accions de caire internacional. 

El 1984 es publicava, finalment, la LOC o Llei d’Objecció de Consciència, la 
qual cosa suposava una embranzida del debat i, finalment, l’oposició a la llei 
per part del moviment. Tot alhora, la societat espanyola es debatia davant 
l’entrada a l’OTAN i el MOC-València formava part, des de l’inici, de la 
coordinadora pacifista de l’Horta. Són els temps, també, d’asemblees 
d’objectors i del col·lectiu ‘Mili KK’, que no compartien els plantejaments no 
violents. 

 



 

 

16 

Cap a 1985 naix l’APOC, Asociación por la Objeción de Conciencia (legal) que 
intenta atraure el MOC però no ho aconseguix. En la mateixa època naix 
també l’ADOC (Asociación para la defensa de la Objeción de Conciencia), 
considerada per alguns com una mena de MOC groc. El 1986, després de la 
derrota en el referèndum sobre l’OTAN, es celebra un segon congrés estatal 
del qual naix una nova declaració ideològica del MOC. 

Poc després, el 1987, es celebrava a València una assemblea estatal on es 
decidien les claus de l’estratègia de la insubmissió a la Llei d’Objecció i que 
es practicaria a la dècada dels 1990. L’inici del moviment insubmís va tenir 
lloc amb la presentació, el febrer de 1989, de 57 objectors no reconeguts pel 
Consell Nacional de l’Objecció els quals, paradoxalment, no van ser 
detinguts. 

En la dècada dels 1990, autopercebuda com a certament convulsa i un tant 
descoordinada, el MOC disposava, en paral·lel, d’una associació legal que li 
permetia tenir presència als consells locals de la joventut o al Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana. Aquesta participació, tanmateix, va 
ser objecte d’un debat constant. També es va experimentar una relació 
problemàtica amb alguns partits de l’esquerra que intentaven controlar el 
moviment. 

D’entrada,  el posicionament del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana no va ser favorable a la Prestació Social Substitutòria (PSS), si bé 
al final, aquesta postura favorable es la que es va imposar. 

En els primers 1990 es realitzaren diverses activitats com ara exposicions, 
pintades, segrest de plaques de carrers dedicats a militars o, fins i tot, un 
concert amb la presència de Lluís Llach i Aute, el qual va permetre l’edició 
del llibre Textos para la insumisión (1992). 

Pel 1992 començaren a registrar-se les reunions en una llibreta d’actes, es 
participava en Ràdio Klara (programa ‘Deixeu-nos en pau’) i es col·laborava 
amb el sindicat CCOO en alguns aspectes. Aquesta col·laboració minvarà a 
partir de 1993 per tal d’evitar identificacions del MOC, sobretot, amb 
Esquerra Unida. En tot cas, conviuen en aquests moments diversos 
col·lectius i perspectives al voltant de la insubmissió: MOC, Mili KK, 
Kolectivo Autónomo Antimilitarista i Maulets. Al llarg d’aquesta década es 
desenvolupava també una intensa campanya al voltant de la guerra dels 
Balcans amb suport al seus desertors.  
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Pel 1997 hi ha tres membres del grup empresonats i Carlos Pérez participa 
en la campanya ‘Insumisión en los cuarteles’. Al cap d’uns mesos és 
empresonat per una acció davant de les casernes de l’Albereda de València. 
En aquesta època s’experimenta una renovació important del personal del 
grup i una repercussió significativa en els mitjans de comunicació de 
València. Es desenvolupen campanyes per l’objecció fiscal i per la 
desmilitarització de les escoles. 

2001 serà el darrer any de servei militar obligatori en Espanya però encara hi 
havia insubmisos-desertors presos a  Alcalá de Henares, dos d’ells del MOC 
de València. El gener de 2002 entra en vigor la llei que suspén el servei militar 
obligatori i en unes setmanes són alliberats el presos. 

Aquesta és la fita cronològica inicial que ens marquem per constituir l’arxiu 
històric del MOC però convé remarcar que posteriorment el grup 
antimilitaristes-MOC de València continua la seua vida i el seu periple en 
diversos fronts com ara l’activisme contra la base de l’OTAN a Bétera o la 
participació en la Internacional de Resistents a la Guerra (IRG). 

És en aquells moments, pel 2001-2002, quan la xarxa estatal del MOC 
celebra el seu tercer congrés per definir la seua identitat, organització i línies 
de treball. Es produeix una nova declaración ideològica  i el canvi el nom de 
la xarxa per Alternativa Antimilitarista – MOC. 

 

5.2.3.- Llocs:  València, comarca de l’Horta, Alzira i Gandia. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Moviment alternatiu, activista, de caràcter no violent i antimilitarista. 

 

Rafa Rodrigo Navarro 
 
5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:      Persona  

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Rafael Rodrigo Navarro 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:   

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article476
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5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 :   València, 10-11-1947 

5.2.2 Història 

És llicenciat en Filosofia i Lletres, psicopedagog i ha estat professor 
d'ensenyament secundari  fins a l'any 2010. 

Va treballar com a pedagog al centre d'educació de xiquets i xiquetes amb 
paràlisis cerebral "Bona Gent" d’Alboraia; en l'Institut tecnològic de la 
joguina d’Ibi com a cap de departament d'anàlisi de productes infantils; 
també com a pedagog a l'escoleta infantil "Relluc", de València; com a 
director de formació del voluntariat i posteriorment gestor del fons 
ortopèdic per a l'adaptació de joguines per a xiquets i xiquetes amb 
minusvalideses; de bell nou com a psicopedagog a l'IES de Vall de Roures, a 
l’SPES de Motilla del Palancar, a l’IES Cotes Baixes d'Alcoi i a l’IES de 
Formació Professional de Tavernes de la Valldigna. Com a director de l'IES 
Pere Esplugues de La Pobla Llarga i, finalment, al departament d'orientació 
en l'IES Els Évols de l'Alcúdia fins a la jubilació. 

L’agost de 1974 es va presentar voluntàriament a la caserna d'artilleria "20 de 
Guadalajara de València" on va ser detés en declarar-se objector de 
consciencia. Al cap de poques setmanes va ser traslladat a la presó model de 
València i va ser jutjat com a desertor, tot i que ell havia plantejat l’objecció. 
Va ser condemnat a sis mesos i un dia amb l'accessòria d'acabar la mili en un 
destacament disciplinari al Sàhara Occidental. 

El gener de 1975 es va presentar en la caserna “Cabeza de Playa” del Ahiún 
(Sàhara Occidental) però va continuar negant-se a prestar el servei militar, 
de forma que va ser novament detés i traslladat al Penal de San Antón en Las 
Palmas de Gran Canària. Se li va fer un nou judici i va ser condemnat a tres 
anys, ara sí com a objector de consciència, en aplicació de la llei promulgada 
recentment en aquest sentit. El desembre de 1975 va ser posat en llibertat en 
aplicació la llei d'amnistia amb motiu de la proclamació de Juan Carlos I com 
a rei d'Espanya. 

Al llarg de la seua vida ha publicat articles abundants i alguns llibres. Així 
mateix, ha impartit nombroses conferències, algunes de les quals es troben 
recollides al seu bloc personal.  
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Actualment forma part del col·lectiu per una Revolució Integral de la 
persona i la Societat (https://revolucionintegral.org) i participa en el blog 
Globalium i Revolució Integral 
(www.globalismeirevolucióintegral.blogspot.com). Recentment, ha 
publicat amb altres autors el llibre Ética y Revolución Integral. Reflexiones para 
una sociedad convivencial, editat en Potlach Editores. 

 

5.2.3.- Llocs:  València, Xodos, Algemesí, Navalón, Alcoi, l’Alcúdia. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Ensenyant, cooperativista, activista de caràcter no violent i antimilitarista. 

 

Josep Tarrassó Pellicer 

 
5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:     persona 

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   Josep Tarrassó Pellicer 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:   

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 : 1958-10-24 

5.2.2 Història 

Josep Tarrassó Pellicer 

Nascut a Vilallonga (La Safor) el 1951. Ha treballat com a ensenyant de 
Secundària (Formació Professional i ESO) i ha estat compromés en els 
Moviments de Renovació Pedagògica de la seua comarca, concretament el 
Col.lectiu de Mestres de la Safor i l´Escola d´Estiu Marina- Safor. 

Així mateix ha col.laborat amb els companys i companyes del MOC  i en el 
col.lectiu “En Peu de Pau”, ambdós de Gandia. 

Ha elaborat diversos materials didàctics sobre jocs cooperatius, educació 
per la Pau  i tutories amb adolescents, dirigit especialment a ensenyants. 

https://revolucionintegral.org/
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Actualment es troba jubilat i és membre de l´ONGD Escoles Solidàries. 

 

Grup Antimilitarista Tortuga 
 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:     Col·lectiu  

5.1.2. Formes autoritzades del nom:   Grup Antimilitarista Tortuga 

5.1.3. Formes paral·leles del nom:  Moviment d’Objecció de 
Consciència d’Elx-Alacant. 

 

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 :   1999 

5.2.2 Història 

El Grup Antimilitarista Tortuga existeix amb aqueixa nomenclatura des de 
1999, aproximadament. Es va fundar amb la unió de dos grups que operaven 
des dels inicis de la dècada de 1990: el Moviment d’Objecció de Consciència 
d’Elx i el Col·lectiu Antimilitarista de l’Alacantí. També s’uniren persones 
procedents del grup de suport del rector insubmís a les casernes Plácido 
Ferrándiz que acomplia condemna en la presó militar d’Alcalá de Henares 
por aquells anys. 

Forma part de la xarxa estatal alternativa Antimilitarista-MOC i es coordina 
amb la Internacional de Resistents a la Guerra (IRG), la xarxa europea 
contra l’OTAN i els moviments d’objecció de països com Xile i Colòmbia. No 
disposa de seu fixa, s’organitza de forma assembleària i no està constituït de 
forma administrativa o legal. No pretén ser subvencionats i no funciona amb 
persones alliberades. 

En els orígens del grup hi ha històrics del MOC en la província, com ara 
Ramon Carratalà i el col·lectiu Petrer-Elda, potent en els anys 1990. El 
Col·lectiu antimilitarista de l’Alacantí (Cala-MOC) va sorgir el 1994 arran 
de la plataforma provincial per la insubmissió que va donar suport a Joano 
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Guilabert, d’Ontinyent. Va durar un parell d’anys integrant grups 
antimilitaristes de molt diverses ideologies. 

 

Dades de contacte: 

http://www.grupotortuga.com 
tortuga@nodo50.org 
Correu postal: MOC-ELX c/Ametler 26, pta. 7 03203 Elx (Alacant)  
Contacte telefònic: 644 469 314 

 

5.2.3.- Llocs: Elx, Alacant (província). 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Lluites no violentes i antimilitaristes. Insubmissió. Objecció fiscal a l’exèrcit. 
Educació per la pau i contrainformació. 

 

José Antonio Tomás Bailón 
 

5.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

5.1.1. Tipus d’entitat:     persona 

5.1.2 Formes autoritzades del nom:   José Antonio Tomás Bailón 
Alonso 

5.1.3 Formes paral·leles del nom:   

5.2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ 

5.2.1 Dates d’existència ISO 8601 : 1958-10-24 

5.2.2 Història 

José Antonio Tomàs (Logroño, 1954).  

De menut, als cinc anys, es trasllada amb la seua familia a Alboraia. 
Posteriorment, estudia al seminari dels Salesians al Campello (Alacant) i Ibi 
al llarg de huit anys. Amb posterioritat, forma part d’un grup parroquial en 

http://www.grupotortuga.com/
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el que coneix a Pasqual Pastor i el 1975 s’incorpora al servei militar amb el 
plantejament de fer ‘objecció dins de les casernes’. Aquest capteniment li va 
suposar  problemas disciplinaris, amb diversos càstigs i penes de calabòs. 

L’any 1977, junt a altres cinc objectors, va tornar la seua cartilla militar amb 
una carta adreçada a l’aleshores ministre de defensa Manuel Gutiérrez 
Mellado. La seua defensa va córrer a càrrec de l’advocat, militar i periodista 
Josep Lluís Pitarch. Posteriorment, el capità general de València, Jaime 
Milans del Bosch, va demanar una condemna de 6 anys per injúries a 
l’exèrcit, però va ser amnistitat arran de la coronació de juan Carlos I. 

Va participar molt activament en els moviments llibertari, ecologista i 
antimilitarista; va formar part de l’experiència comunitària de Blanqueries, 
fins  1981, i també va denunciar el tracte que patí el seu germà, destinat al 
Sahara. 

El colp d’estat del coronel Tejero el va afectar molt; es va tralladar a Eivisa i, 
posterioment, va mamprendre diverses empreses. Ha viscut a Àvila, Vitoria 
i  Catalunya, on va participar en un taller d’alquímia. També ha treballat més 
d’una década en una empresa d’espectacles junt a altres membres del MOC.  

 

5.2.3.- LLocs:  València, Eivissa, Catalunya, Àvila, Vitoria. 

5.2.5 Funcions, ocupacions i activitats:  

Activista anarcosindicalista i pacifista. 

 

3.2.- DOCUMENTACIÓ APORTADA 
 

Santi Almiñana 
 

Caixa I 

- ‘Familiars i amics d’insubmissos’. 1992. 
- ‘Premsa’: comunicats; retalls. 1993-1996 aprox. 
- ‘Reunions grups anitmilitaristes’ [documents interns]. 1998 et al. 
- Difusió: tríptics, adhesius. 1992-1996 aprox. 
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Caixa II: 

- ‘Santi Almiñana a la presó’. 1996 
- ‘Recolzaments (gent, grups...) a l’insubmís Santi Almiñana’. 1994-

1995 aprox. 
- “Paperassa ‘legal’ ” 
- Dossier de premsa sobre el ‘cas de l’insubmís Santi Almiñana’. Des del 

1992 fins a 1997 
- Recolzamanet a l’insubmís Santi Almiñana. 1994-1995 aprox. 

 

Caixa III: 

- Recull de premsa fet per Josep Gonzalbo. 1988-1995. 

 

Caixa IV 

- ‘Judicis. Sentències’. 1992-1993. 
- ‘Grups de recolzament’. 1990-1991 aprox. 
- ‘Revistes sobre presó’ 1994-1996 aprox. 

Caixa V 

- Materials didàctics sobre desobediència civil. 
- ‘Gatito’. 1993 
- ‘Mococo’ 1991 
- ‘Le Rire’. 1995 
- ‘Crònica’. ‘La Vall’. 1992 
- ‘El Guirigall’ i altres publicacions 
- ‘Textos por la insumisión’ 
- ‘Mokillo’ 

Caixes VI i VII 

- ‘En pie de paz’. 1988-1996. 
- ‘Mocador’. 1992-1993... 
- ‘La puça i el general’. 
- ‘Mambrú’. 1994. 
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Jesús Alonso 
 

Estat originari abans de la reclassificació 

 

- CARPETA on posa  Objecció: futlletins, programes, retalls, apunts. Des de 
1978. Contenint 
- Un pamflet de “Boicot als joguets bèl·lics” per a Gandia. 
- Correspondència de la la revista En Peu de Pau… 
- Un paper per eixir de l’OTAN; 
- El programa de les II Jornades antimilitaristes i de no-violència, 

organitzades pel MOC País Valencià. Es celebraven a les Escoles 
Professionals Sant Josep. Amb la presencia de Lluís M. Xirinachs, 
J. M Muller, Gonzalo Arias, Josep Vicent Marqués… 

- III Jornades antimilitaristes i de no-violència. MOC País Valencià. 
Que es celebràven a la llibreria Llavors, en Erudit Orellana, 8… i fins 
les que feien V, el 1984. 

- Silenci per la pau … 
- Apunts per a una anàlisi de la violència, el fet militar i l’objecció de 

consciència. 
- Pegatines; targes; reunions; convocatòries… 
- CEDSALA. Sentada per la pau en contra de Reagan 
- Coordinadora pacifista de l’Horta. 
- València per la Pau: abracem la ciutat. 
- Objecció fiscal. 
- Grup per la pau i el desarmament. 1983. Casa verda. 
- Papers de la IRG 
- Actes d’assembles del MOC a Madrid i Elx 
- Butlletins informatius del MOC del País Valencià (el número 2, de 

febrer de 1981;  el 4, de maig de 1981) 
- Notes d’una trobada de no-violència a Landa (Gasteiz) cap a 1978. 
- Notes de la conferencia que va donar Adela Faccio.  
-  ‘Marxa de caminants per l’autodeterminació i l’autonomia del País 

Valencià’ (pel 9 d’octubre) 
- Crides per a la col·laboració económica 
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Carpeta Objecció-no-violència. Gandia. 

- Campanyes contra el joguet bèl·lic. 
- Devolució de cartilles militars 
- Otan, armamentisme i no-violència. 
- ‘Una educación para la paz’. Madrid-València 1982. 

Carpeta Centre d’Estudis Agustí Chalaux i Joan Bardina. 1984 

CARPETA Objector Simat (Jesús el Potxó) 

En la mateixa caixa i sense carpeta: 

- ‘Procesos’ (multa per les accions a València el 1981) 
- ‘Notes sobre l’objecció’. Apunts diversos. Alguns, pocs, sobre la 

història del grup de València. 
- ‘Crida als valencians de la Conca de la Safor per ‘la Marxa de la 

Llibertat’ 
- Retalls de prensa de 1982 i 1983. 

Carpeta 

- Educació per la Pau. 1982 
- Projecte de llei (socialista) per regular l’objecció. 
- Fundació Tercera Via. València, 1988. 
- Comentaris al projecte de llei del PSOE per als objectors de 

consciencia al servei militar (1982) 
- El projecte de Justícia i Pau d’Estatut per als objectors de 

consciència al servei militar (1976) 
- Una comunicació del govern civil de València denegant 

l’autorització per a una manifestació ‘cuyo objeto es “la libertad de 
los objetores de conciencia detenidos y presos y contra el ingreso 
de España en la OTAN” (1980) 

- Notes par a xerrades sobre l’objecció. 
- Escrit ‘Un punt de vista sobre el text alternatiu del PSOE sobre 

l’objecció de consciencia’ (1982) 

 

Paco Blai 
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Caixa I: 

- Carpeta ‘Objecció fiscal 
o 1992-1998 aprox. 

- Notificació de la Junta de Classificació i Revisió  
o 1997 

- Carpeta ‘No violència i objecció de consciència’ 
o 1976-1982 aprox. 
o Manuscrits, mecanoscrits i impresos 

- Carpeta ‘MOC’ 
o 1981 aprox. 
o Premsa, impresos i manuscrits 

- Publicacions pacifistes 
 
 

Caixa II: 

- Carpeta amb futllets, correspondència, retalls de premsa, notes 
manuscrites i ordres del dia. 

- Subcarpeta roja amb correspondència i ‘Document del MOC’ 
o 1979 

- Butlletíns del MOC, retalls de premsa (1989), dossier i informació 
d’assemblees. 

-  

Pasqual Pastor 
 

Caixa I: 

- Revistes. 
o Butlletí del MOC (1981...), La Puça i el General, 

Ahimsa, Margarida (1977).. 
- Monografies i informes. Cap a 1973. 
- Judici i sentència per la negativa a la jura de bandera. 

Caixa II: 

- Premsa amb retalls. Dossiers i documents de reflexió. 
- Iconografia: pegatines i targes 
- Informes. Dossier de la vaga de fam de 1978. 
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Caixa III 

- Pepe Beunza (1971-1976) 
- Lluís Maria Xirinacs 
- ‘Sistema general’ (cap a 1983) en relació a un projecte de Xirinacs. 
- Rafa Rodrigo 
- Diversos 

 

MOC València 
 

ArxiuMOC. 

Descripció sumària.   

- Col·leccions de revistes antimilitaristes, com IllaCrua, Mocador o Campo 
Abierto. Unes 15 caixes. 

- 1 caixa amb RED: Revista Española de Defensa 
- Dossiers de premsa en 10 arxivadors (1990-2000) 
- 3 caixes amb actes estatals 
- 2 caixes sobre el conflicte dels Balcans 
- 1 caixa ‘Objeción de conciencia i PSS’ 
- 1 caixa ‘Insubmissió’ 
- 1 caixa ‘Administración, panfletos antics i publicacions MOC’ 

 
- 4 arxivadors horitzontals. Dos d’ells amb les etiquetes 

o 1 
 Tríptics 
 Adreces 
 Ràdio Klara 
 Organització 
 Economia 
 Tarifes d’impremta 
 Correspondència 
 Activitats MOC 
 Segells – sobres 
 Comunicats de premsa 
 Catàlegs de material 
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 Informàtica – Internet 
o 2 

 No violència 
 Dona i antimilitarisme 
 Educació per la pau 
 Economia de la defensa 
 Objecció Fiscal 
 Models de defensa 
 PSS 
 Voluntariat  
 Insubmissió 
 Presó-insubmissió 
 Jurídic-insubmissió 
 Material d’edició 

o 3 (sense etiquetes a la part de fora) 
 OTAN 
 Boletín Electrónico Antimilitarista (1997-2000) 
 Abolición del Servicio Militar 
 Insubmissió a les casernes (1997-2001) 
 Insubmissió marica 
 Trobades diverses 
 Desobediencia Civil 
 ‘MOCticiero’ 
 Internacionals 

o 4 
 Contenia quatre quaderns amb els llibres d’actes entre 

1993 i 2006.1 

 
Rafa Rodrigo 
 

Caixa I, amb subcarptes amb les etiquetes: 

- Antimilitarismo no violento. 
- Varios 
- Historia 

                                                           

1 En el primer llibre d’actes hi ha quatre fulls amb un registre documental. 
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- CANVI 
- Serveis Civils 
- Servicios Civiles 
- Historia  
- Acciones 
- Acciones 
- Documentació sobre antimilitarisme 
- Agredolç 
- Correspondència 

 

Caixa II (premsa) 

- Dossier de premsa en fotocòpies (1978-1982) 
- Retalls de premsa 
- Números especials de publicacions dedicats a l’objecció (Canigó; Viejo 

Topo...) 
- Còpia de ‘Boicot al trasnporte de armas’, edició del Sindicato Libre de 

a marina Mercante. Octubre-novembre de 1978. 
- Subcarpetes amb els epígrafs 

o Boletines 
o Revistas, boletines, pamfletos 

- Futllet ‘L’objection de consciencia en Espagne’, suplement a 
Anarchisme et non-violence, núm. 25 (1971). 

- ‘Lettre des objecteurs’ 
- El Caracol (boletín desorientador del MOC), núms. 2, 4 i 5 (cap a 1979). 
- A Colps (Butlletí quinzenal del MOCPV), núms. 0-3 (1979-1980) 
- Objección-no-violencia-oposición, núm. 1 (1971) 
- Papers (MOC Barcelona, 1979) 

Caixa III, amb subcarpetes amb les etiquetes 

- A) MOC estatal. 
- B) MOC PV 
- Actas MOC Valencia 
- MOC estado 
- Varios  
- Otros 
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- Dossier ‘El derecho a la OC y su lucha no-violenta en el Estado 
Español’. 

 

Grup Tortuga 

- Actes de les assemblees del MOC-Elx i del Grup Antimilitarista Tortuga 

-Actes de les assemblees estatals del Movimiento de Objeción de 
Conciencia,  de Alternativa Antimilitarista-Moc  i dels seus encontres 
d’estiu. 

-Ponències completes i actes del Tercer Congrés del MOC. Tot 
enquadernat. 

-Retalls de premsa 

-Fotografies 

-Vídeos 

-Documentació escrita 

-Col·leccions de revistes de temàtica antimilitarista-pacifista 

-Col·leccions de fanzines de la mateixa temàtica, alguns d’autoedició 
pròpia 

- Enganxines 

-Tríptics i material gràfic propi 

- Cartelleria pròpia i d’altres grups, també de temàtica antimilitarista-
pacifista. 

-Materials de la campanya del judici a Pablo San José: signatures recollides 
entre la ciutadana i els sacerdots; moció a l’Ajuntament d’Elx, materials de 
promoció dels actes, escrits personals, documentació processal, retalls de 
premsa, etc. 

-Dossier enquadernat de materials de la campanya de suport a l’insubmís a 
les casernes i pres Plácido Ferrándiz. 
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José Antonio Tomás 
 

- Devolució de la cartilla militar per José Antonio: cartes, dossier de 
premsa, escrit del ministeri fiscal i notificació del coronel jutge 
instructor. 1977 

- Fotos d’una sentada i detenció front a la Generalitat, tot demanant 
l’alliberament d’antimilitaristes per una pintada. 

- Dossier de materials editats 
- 9 fotografies color de la vaga de fam en la plaça de la Verge 
- 10 fotos de la marxa a Figueres per demanar l’alliberament dels 

objectors de can Serra. 
- Diversos: targeta d’afil·liat a Agredolç Llibres (amb data de validesa 

fins 1979); 7 fotos en color d’actes reivindicatius (entre elles 
possiblement la gran manifestació de 1977): 3 fotos en blanc i negre, 
dues d’elles de la campanya anti OTAN. Futllets. 

 

Nota: les fotos grans són fetes per José Garcia Poveda, ‘El Flaco’, 
fotoperiodista. Les menudes són de José Antonio. 

 

 

 

 

3.3.- HISTÒRIA DELS FONS 
 

Santi Almiñana 
 

GENESI.- Els materials  començaren a a plegar-se, majoritàriament, l'any 91, 
moment en que s'accentua la meua consciència antimilitarista. Poc després 
entraria a treballar activament dins del Moviment d'Objecció de 
Consciència (València). 
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Sobretot són materials que he anat incorporant als meus fons mentres 
s'anaven produïnt i formen part dels materials que he utilitzat en la meua 
militancia. El major volum es correspOn als anys de militànica més intensa, 
entre 1994 i 1997, període en què es va desenvolupar el meu judici com 
insubmís i fins la meua eixida de presó. 
 
Hi ha un arxivador que conté un recull de premsa relacionat amb 
insubmissió i objecció de consciència en el període 1988-1995 que, en 
expressió de solidaritat, fou elaborat per Josep Gonzalbo (treballador al 
servei d'informació a l'estudiantat de la Universitat de València). 
 

Jesús Alonso 
 

Dins del seu arxiu personal guarda alguns testimonis de la seua participació 
en diversos col·lectius i revistes, així com alguns escrits.  

Des de fa temps, potser des de finals dels anys 1980, tenia una caixa 
etiquetada com a ‘Militarisme. Objecció’ en la que guardava pamflets, 
programes i diversos papers de l’època en què formava part del grup 
d’Objectors de València i algunes cosetes del grup que es va formar a Gandia 
cap a 1983. Hi havia impresos, retalls de premsa, alguns comunicats judicials 
en relació a una manifestació i una detenció, així com alguns apunts 
personals amb motiu de xerrades sobre no violència. Aquesta és la caixa que 
integre en l’arxiu del MOC. Resten en el seu arxiu personal apunts de cursos 
sobre ‘war and peace’ (Alacant, 1983) o papers relacionats amb revistes, com 
és el cas de ‘En peu de pau’, que després va esdevenir ‘En pie de paz’, a nivell 
estatal, o el fanzine ‘Barrim Barram’, que feia una colla de persones de la 
Safor. 

Algunes de les subcarpetes de la caixa tenien etiquetes com ‘Objecció: 
futlletins, programes, retalls, apunts...’; ‘Objecció. No violència. Gandia’; 
‘Agustí Chaloux’; ‘Moviments alternatius’; ‘Grup d’objecció’ i ‘Educar per la 
pau. 1982; projecte de llei (socialista) per regular l’objecció; Fundació 
Tercera Via’. Amb motiu del present projecte de constitució d’un arxiu 
històric del MOC del País Valencià he reorganitzat els documents d’acord 
amb el quadre de classificació que hem elaborat. 
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Josep Francesc Blai Duart 
 

(incorpora descripció de l’arxiu) 

Al voltant dels anys 1970-72 té notícies i comença a interessar-se per la no-
violència. Cap a  1973 contacta amb persones amb les que formaria part del 
MOC. Des d’aleshores ha anat guardant documents (papers, enganxines, 
cartells i altres) relacionats amb el tema de la no-violència i l’objecció de 
consciència. A hores d’ara aquest material ocupava dos arxivadors definitius 
etiquetats com a MOC, que són els que aporta al projecte d’arxiu del MOC. 

En aquests dos arxivadors personals es troben carpetes, subcarpetes, papers 
solts, retalls de premsa, alguns revistes (Aldaketa), butlletins del MOC, etc. 
Es tracta d’un material guardat però no està classificat ni organitzat. Malgrat 
tot, puc dir que guarda documents sobre els següents temes o aspectes: 
 
-MOC: vida interna del moviment (convocatòries d’assemblees, documents 
d’estudi, etc), difusió (comunicats, declaracions, butlletins...), accions... 
Tant del grup del País Valencià com d’arreu de l’estat espanyol. Alguna 
trobada internacional. Publicacions, etc. 
 
-Documents personals de xarrades sobre No-violència, antimilitarisme, 
objecció de consciència... 
 
-Retalls de premsa i revistes sobre temes o persones relacionats 
 
 
Notes de Francesc Blai: 
 
En assabentar-me del projecte de constituir un arxiu del MOC i la possibilitat de 
contribuir-hi, vaig revisar els arxivadors i vaig intentar agrupar alguns documents, 
revistes i butlletins amb un criteri temàtic i cronològic. Però no deixà de ser un intent. 

També vaig intentar fer un llistat de documents arxivats per facilitar la informació i 
esbrinar el seu interès als promotors del projecte. Malgrat que està molt incompleta, la 
incorpore al final d’aquest escrit. 

Acabe amb dos consideracions. La primera és que sobre el meu procés personal com a 
objector he aportat fotocòpies de les citacions, pròrrogues i altres; guarde a casa els 
originals. La segona és que conserve a casa material sobre la campanya “No a la OTAN” 
que s’articulà a nivell local (Barri Sant Marcel·lí de València), algunes revistetes, 
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campanya “No a la guerra” i en especial prou material sobre la celebració del DENIP (Dia 
Escolar de la No-violència I la Pau) a les escoles on he treballat. 

 

1. CARTELLS: I Setmana per l’objecció (gener 1980). 
2. OCTAVETA: Una altra opció? (informació bilingüe). 
3. LLIBRET: 2ª Campañadevolución cartilles militares. 
4. Convocatòria Assemblea MOC 23 maig a St. Marcel·lí 
5. LLIBRET: Campaña devolución cartilles militares. C.O.P.S./ MOC 
6. PAMFLET: “Dia de las FuerzasArmadas” 
7. CONVOCATÒRIA: Reunió preparació 7ª Marcha Internacional 1982 en 

Andalucía. 
8. TRÍPTIC i carta Jornadas de No Violencia de Euskadi, març 1982(?) 
9. RETALL PREMSA 20 abril 1982 El País. Detenció objectors a Madrid. 
10. Vigília de la Pau i sentada pacifista. 31/12/1981 – 01/01/1982 
11. CARTELL. III Jornades Antimilitaristes i de No-Violència (MOC-PV) 
12. BUTLLETÍ INFORMATIU MOCPV, números 1 (gener 81), 2 (febrer 81), 

3 (març 81), 4 (maig 81), 5 (juny 81) 
13. ANTEPROYECTO LEY  OC Y PSS (en ciclostil) 
14. RETALLS DE PREMSA diversos 
15. CONVOCATÒRIES d’assemblees 
16. Propostes del Servei Civil del Barri del Crist 
17. TEXT: “Per a les Associacions de Veïns del país Valencià” (Grup d’Objecció de 

consciència del País Valencià). Bilingüe, 4 pàgines. 
18. “Document dels Objectors de Consciència del País Valencià”. 12 pàgines. 
19. DOCUMENT 1978. Anàlisi i propostes. 
20. Assemblea octubre 1978 
21. Convivència estatal de 23 a 26 de març de 1978 a València 
22. Dossier convocatòria Vaga de fam 3 juliol 
23. PAMFLET CONVOCATÒRIA Marxa de la Pau 
24. II Jornades Antimilitaristes i de No-Violència. València, gener 81. 
25. PAMFLET: “A tot el poble”  
26. REVISTES. MOC abril 1989. Juny 1989. Juliol 1989.  
27. REVISTA. MOC. Fes Insubmissió. 
28. TRÍPTIC. Llibertat Objectors empresonats. Mani 14 abril  
29. LLIBRET. “La objeción de conciencia”. MOC 1985 
30. LLIBRET. Desarma tus impuestos. 1985. 
31. REVISTA: “A COLPS”. Butlletí quinzenal del MOCPV. Número 0 (15-30 nov 

1979), 1 (1-30 desembre), 2(?) (desembre-gener 1980), 3 (1-15 febrer) 
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32. DOC. CANVI-PV. Procés constituent 
33. CANVI del Països catalans 
34. ALDAKETA núm. 6-7, 8, 9-10 (maig 1983) 
35. “La objeción es un derecho no un delito”. 1976 
36. DOC. MOC. “No a les joguines bèl·liques”. 
37. Revista “Cambio 16” núm. 729. 18-nov-1985. ¿Para quésirve la mili? 
38. BUTLLETÍ MOC Núm. 7 (juny-83) 
39. BUTLLETÍ MOC. Otoño caliente. 
40. Acció: “SILENCI PER LA PAU” 
41. DOC. Campanya Anti-Mili” 
42. DOC. “Un camino (entre otros) al socialismo: La insumisión al ejército”. 
43. DOC. “Movimiento obrero y no violència”. 
44. DOC. Servicio militar o Servicio Civil. 
45. DOC: “Reivindicaciones del Movimiento de Objetores de Conciència”. 
46. FOLLET: OBJECIÓN. Bilbao. 
47. MANIFEST: Els objectors refusem el decret. 
48. LLIBRET. “Servicio Civil. Alternativa al Servicio militar”. 
49. DOC. “Moviment de lluita No-Violenta als Països catalans. Procés constituent”. 

(Dossier de propostes). Novembre 1976. 

 

MOC València 
 

Al llarg dels anys els locals del MOC han arribat a concentrar uns 10 metres 
linials de documentació original, hemeroteca i biblioteca en paper. 

Evidentment hi ha més material dispers, com ara el diari de la vaga de fam 
del Canvi, de 1977. O el que es tracta d’aplegar en aquest projecte de 
constitució d’un arxiu MOC-PV; però en els anys 1990 es va organitzar 
considerablment l’arxiu del MOC-València. Pel 1992 es comencen a registrar 
les reunions en una llibreta d’actes. 

El 1994 comença a organitzar-se el fons informatiu i els materials d’arxiu. Es 
compra un arxivador de segona mà i es fan tasques d’organització i revisió 
dels papers i materials amuntegats. Sembla notar-se un cert ‘ordre’. També 
es sistematitzen els materials antimilitaristes audiovisuals. Tot es posa a 
disposició de persones i col·lectius interessats. 
 

Rafael Rodrigo Navarro 
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Es troba compost per documents de caràcter personal i d’altres de caire 
col·lectiu, tots ells en relació amb l’objecció de consciència al servei militar 
obligatori. Han estat recopilats al voltant de la seua participació en activitats 
orientades per tal d’aconseguir l'abolició del servei militar. 

S’han conservat documents en relació a la fundació del MOVIMENT 
D'OBJECTORS DE CONSCIÈNCIA (MOC) a l'estat espanyol, així com 
d’altres col·lectius pacifistes i no violents que es van formar i van tenir vida 
en la dècada dels anys setanta. També ha conservat revistes, escrits personals 
i document dels judicis al que va ser sotmés. 

El propòsit de declarat de Rodrigo és que el seu arxiu personal forme part de 
l'arxiu general del MOC- País Valencià. 

Ha procurat separar els documents segons temes, encara que no tenen una 
exposició ordenada per dates. 

Es tracta de de tres caixes d’arxiu de 12 cm de gruix amb material divers. 
Encara està pendent la donació d'una quarta caixa em la qual hi ha 
dipositades cartes personals i sentències dels consells de guerra. 

 

Grup antimilitarista Tortuga 
 

L’arxiu del grup Tortuga consta dels següents fons: 

A) Materials de l’etapa del MOC-Elx: 1988 a 1991. 

B) Materials del MOC-Elx, de 1993 a 1999 aproximadament. 

C) Materials del Grup Antimilitarista Tortuga, des de la seua fundació 
fins 2012. 

D) Materials de la campanya de l’insubmís Pablo San José Alonso i de 
l’insubmís a les casernes Plácido Ferrándiz Albert. 

Els materials “b”, “c” i “d” foren conservats i arxivats durant molts anys per 
Pablo San José Alonso en el seu domicili al carrer Ametler 26, pta 7 d’Elx. Els 
de l’epígraf  “a” foren lliurats a San José aproximadament l’any 2005 per part 
de José Francisco Parreño, conegut com a “Pito Karkoma”, aleshores 
integrant del MOC-Elx. 



 

 

37 

Cap al 2011, tots el materials d’arxiu es troben dipositats en una caravana 
propietat del grup que es troba estacionada a casa de José Feliciano Cutillas, 
membre del gr 
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up, en l’Alacoraia d’Alacant. 

 

 

3.4.- PROPOSTA DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 

 

1.- Actes  

 

- Actes de reunions i assemblees del grup de València i MOC de València. 

- Actes de reunions i assemblees d’altres grups del País Valencià. 

- Actes de reunions i assemblees a nivell d’Estat Espanyol i internacionals. 

 - Convocatòries i documentació annexa a les reunions. 

 

 

2.- Activitats i accions 

 

(ordenades cronològicament per data d’inici) 

(també es poden subdividir per l’àmbit autonòmic, estatal o internacional) 

 

- Serveis Civils 

- Marxa per la Pau València-Saler 

- Campanya per l'Amnistia Política Total 

- 'Tren del desarme' 

- Vaga de fam CANVI 

- Jornades antimilitaristes i de no violència (5 edicions) 
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- Llibreria i cooperativa Agredolç 

- Grup Blanqueries 

- Informes 

- Campanyes contra els joguets bèl·lics. 

- Objecció fiscal 

- Educació per la pau 

- Silenci per la Pau 

- València per la Pau: abracem la ciutat. Sentada per la pau contra Reagan. 

... 

 

3.- Gestió del moviment 

 

3.1.- Informes i correspondència 

3.1.1.- Correspondència (cartes soltes o diverses).  

 

3.2- Processos judicials i detencions 

    - Col·lectius 

    - Individuals: ordenats alfabèticament per noms o cognoms. 

 

3.3.-  Manifestacions:  

- permisos, denegacions... 

 

       3.4.-  Convivències 

 

 3.5.-  Gestió econòmica 



 

 

40 

 

3.6.- Relació amb altres col·lectius. 

 

- Coordinadora pacifista de l’Horta. 

- IRG 

- Centre d'Estudis Agustí Chalaux i Joan Bardina 

- Fundació Tercera Via 

 
 

4.- Documentació personal de membres del MOC 

 

5- Col·leccions i materials recopilatius 

 

- Fotografies 

- Documentació gràfica (enganxines, cartells, calendaris...) 

- Gravacions sonores i audiovisuals; presentacions (powerpoints). 

- Pamflets 

- Hemeroteca (publicacions periòdiques) 

            Butlletins informatius del MOC del País Valencià;  

En peu de pau... 

      - Dossiers de premsa 

- Àlbums, dossiers, cròniques i materials diversos 

       - recopilatori del MOC-València i MOC-Estat 

       - dossier ‘el dret a l'objecció’ 

       - Crònica de València 
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       - Àlbum grup Tortuga 
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