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Generalitat de Catalunya  
Vicepresidenta del Govern 
Honorable senyora Joana Ortega i Alemany 
Via  Laietana, 26 
 
08003  Barcelona 

 

 
Benvolguda senyora,  
 
Som l’Associació per la recuperació de la memòria històrica de Catalunya, constituïda legalment 
i inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya en l’any 2003, amb 
el número d’inscripció número  27493/B. 
 
Pensem que tenim motius de preocupació davant del recent tancament de l’edifici de Via 
Laietana 69, on estava ubicat el Memorial Democràtic i l’institut Català Internacional per la Pau. 
 
En declaracions fetes davants dels mitjans de comunicació aquesta Conselleria manifesta que es 
reformularà la filosofia de la institució perquè, també, s’honorin a les víctimes de la repressió 
republicana.  
 
Alguna cosa no acabem d’entendre, ja que les lleis emanades del Parlament de Catalunya: la 
13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic; la 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, en els seus Preàmbuls fan referència directa 
a totes les víctimes de la guerra civil espanyola i a les víctimes del franquisme. També en 
l’Estatut de Catalunya en l’article 54 expressa clarament que: 
 

� “la Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques” i, alhora, els 
insta a “adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la 
rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la 
defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya“. Així mateix, estableix que la 
Generalitat ha de vetllar pel “reconeixement de totes les persones que han patit 
persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència“. 

 
De l’acció de Govern de la legislatura passada recordem actes com fou la dignificació de les 
víctimes sense distincions ni exclusions, per exemple: els celebrats a Cervera, el 6 de setembre 
de 2008, d’homenatge de 12 claretians assassinats durant la Guerra Civil i la dignificació de la 
fossa comuna en el cementiri del municipi, com un bon exemple d’aplicació de la Llei 10/2009 
abans esmentada.  
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Si seguim en el preàmbul de la llei 10/2009, s’expressa clarament que: 
 

� La primera acció per a recuperar, dignificar i identificar les restes de les víctimes de les 
execucions extrajudicials i de les inhumacions clandestines a Catalunya va ésser 
efectuada pel Tribunal de Cassació de Catalunya el 1937, a instàncies del Govern de la 
Generalitat. En el cas de les autoritats rebels, les primeres disposicions sobre les 
exhumacions i els trasllats de les restes i sobre les persones desaparegudes es van 
adoptar a l’octubre del 1936 i es van ampliar un cop acabada la guerra, però només van 
afectar, en aquest darrer cas, les víctimes de la repressió republicana, cosa que va 
condemnar a l’oblit les víctimes de la repressió franquista, les restes mortals de les 
quals es troben encara ara, molt sovint, en fosses comunes de localització no sempre 
coneguda. Es troben en una situació similar nombroses fosses de soldats de l’exèrcit 
republicà i de l’exèrcit franquista prop de les línies dels fronts, dels hospitals de 
campanya i dels hospitals militars. 

 

Ens sentim preocupats, molt preocupats, davant d’un posicionament institucional de fractura 
social, de divisió de dos bàndols, quant les lleis emanades en el Parlament de Catalunya 
sorgeixen des del reconeixement de l’Estatut de Catalunya, de la Constitució, de la Unió 
Europea, de la Declaració universal dels drets humans, del Conveni europeu per a la protecció 
dels drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que 
reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals”. 

I, podem fer més afirmacions al respecte, nosaltres com Associació mai hem restringit ni 
rebutjat cap petició de familiar de desaparegut durant la guerra civil espanyola i la dictadura del 
franquisme, per raó del posicionament polític o ideològic de la persona desapareguda. Això, és 
una certesa fàcilment constatable, de les més de 1600 peticions trameses a la Direcció General 
de Memòria Democràtica d’acord el conveni de col·laboració, de 13 de juliol de 2007, amb el 
que era el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, hi ha peticions de 
persones desaparegudes a la reraguarda republicana a Catalunya (capellans, persones amb 
posicionament ideològic oposat al Govern de la II República, soldats franquistes, etc) que han 
rebut per part de l’Associació el mateix tractament, sense fer-ne valoracions ideològiques ni 
polítiques d’exclusió.  
 
Senzillament,  la societat civil i les institucions públiques hem d’actuar d’acord amb la llei i sota 
els principis dels drets humans de la nostra societat. És molt fàcil, només cal aplicar les lleis 
emanades del Parlament de Catalunya i reconèixer que encara avui dia, una gran part dels  
desapareguts de la guerra civil espanyola i del franquisme són com a conseqüència de l’oblit de 
les víctimes de la repressió franquista, sense manllevar que hi hagin altres víctimes aquí a 
Catalunya.   
 
En l’Associació tenim com principi fonamental el compliment del dret internacional que emana 
de Nacions Unides, com la resolució aprovada per l’Assemblea General, de 18 de desembre de 
1992, de la “Declaració sobre la protecció de totes les persones contra les desaparicions 
forçades”.  
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I, fidels a la Declaració dels drets humans hem reforçats i establert lligams amb: 
 

�  La Fédération euroméditérannéenne contre les disparitions forcées (FEMED) 
 

�  International Coalition against Enforced Disappearances is a global network of 
organisations of families of disappeared and NGO’s working in a non-violent manner 
against the practice of enforced disappearances at the local, national and international 
level.  

 
 
Treballem activament davant del Grup de Treball de Desaparicions Forçades e Involuntàries de 
Nacions Unides, en seu a Ginebra, arran de la Compareixença col·lectiva efectuada, el 27 de 
novembre de 2008 juntament amb Amnistia Internacional, la Federación de Asociaciones para 
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de desaparecidos 
en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Valladolid 
y F. M. del País Valenciano. Hores d’ara, tenen en curs 15 casos de persones desaparegudes 
durant la guerra civil espanyola i el franquisme i, en alguns casos, més enllà de l’àmbit 
territorial de Catalunya.  
 
Hem cregut convenient i necessari posar-la en el context real en el qual ens movem i no 
considerem adient, ni convenient, encarar les polítiques públiques de les institucions catalanes 
de reformulació de la filosofia quan per damunt de tot ha d’imperar els principis de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, del Dret humanitari, del Dret internacional, el dret a conèixer la 
veritat, el dret a la reparació deguda i el dret a la justícia.  
 
Ben cordialment,  
 
Torrelles de Llobregat, 3 de març de 2011 
Manuel Perona 
President de l’ARMHC  
 
 


