ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE
LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CATALUNYA
(ARMHC)

CREU SANT JORDI 2006

Comunicat de dissolució de l’Associació per a la recuperació de la memòria històrica de
Catalunya
El 17 de maig de 2020, els membres d’aquesta Associació prenguerem per unaminitat
l’acord de dissolució de l’entitat per quant, els objectius previstos en l’article 2 dels estatuts
de l’associació en l’àmbit de Catalunya s’havien complert. Aquesta dissolució s’ha fet
efectiva a la Generalitat de Catalunya, el passat 26 de maig de 2020.
Tot i així, som conscients que hi ha molt per fer en l’àmbit estatal. De fet, els dos informes
del Grup de Treball de Desaparicions Forçades e Involuntàries com del Relator Especial,
Sr. Pablo de Greiff de Nacions Unides, de juliol de 2014, fixen clarament les
recomanacions que ha d’assolir i complir el Govern d’Espanya.

Resum objectius aconseguits a Catalunya
El treball desenvoluptat des de la seva constitució ha fet possible que la situació actual a
Catalunya tingui la plena vigència en el següent:
a) La llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les
fosses comunes.
b) Els informes del Grup de Treball sobre les Desaparicions Forçades e Involuntàries de
Naciones Unides, de juliol de 2014 i del Relator Especial sobre la promoció de la veritat,
la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff, de juliol de 2014.
c) La existència del Mapa web de les fosses comunes a Catalunya de la Generalitat de
Catalunya.
d) El programa d’identificació genètica de desapareguts de la Generalitat de Catalunya,
vigent des del setembre de 2016.
e) El pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra civil i la dictadura
franquista: pla de fosses 2017-2019 i pla de fosses 2020-2022 de la Generalitat de
Catalunya.
f) La llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme.
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Atenció als familiars de les víctimes de la guerra civil i el franquisme
Hem rebut i atès 2200 peticions de recerques de persones desaparegudes, de recerques
documentals i altres tipologies.
Aquestes peticions s’han enviat d’acord amb el conveni que tenim subscrit amb la
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció al Cens de Persones Desaparegudes, per
la seva recerca documental i la seva localització. En els casos de recerca documental, la
investigació necessària segons el cas presentat.
Actualment, tenim en curs al voltant de 350 peticions trameses a la Direcció General de
Memòria Democràtica. Les restants han estat tancades, majoritàriament sense resultats
positius.
També, hem rebut i tramitat 31 peticions davant del Grup de Treball de Desaparicions
Forçades e Involuntàries de Nacions Unides que, actualment es troben en curs.
Seguiment de les peticions ateses i en curs
Encara que dissolta l’Associació, les peticions rebudes de recerca de persones
desaparegudes, les de recerques históriques i les peticions presentades davant del Grup
de Treball de Desaparicions Forçades e Involuntàries de Nacions Unides des l’associació
les mantindrem actives i donarem continuïtat fins que la Generalitat de Catalunya les doni
per resoltes. També, des del Grup de Treball de Desaparicions Forçades e Involuntàries de
Nacions Unides.
La web, els comptes de correus electrònics, l’apartat de correu postal i l’atenció telefònica
es manté actiu el temps que sigui necessari fins el tancament de les peticions que els
familiars ens han enviat, un cop els corresponents organismes ho hagin resolt de forma
definitiva. El seguiment i atenció a les famílies les continuaran exercitant el fins ara:
president de l’ARMHC, la secretària i els companys de la Junta Tècnica.
Juny de 2020
Manuel Perona president de l’ARMHC (2003/17-05-2020)
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