
 

Proposta per portar a municipals 2019 

Exemple Comarcal 

Barcelona, novembre de 2.018 

 

Proposar punts de recuperació de la Memòria Històrica en tots els nostres 

programes de les municipals 2019 

Si intentem recuperar programes electorals de les municipals anteriors veiem que molts 

municipis ho portem de manera que passa quasi be desapercebuda. Tot i que sabem que hi ha molts 

municipis que igualment ho estant portant a terme (municipalment o a través d’associacions que ho 

impulsen) volem que intentem entre tots portar a programa un punt amb memòria, veritat, 

justícia i reparació. 

Exemples de punts amb poc compromís respecte les accions que es poden dur a terme: 

 Promoure una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la difusió del 

patrimoni tangible i intangible del municipi de forma transversal. 

 Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i 

col·lectiva 

Que és el que ens agradaria: Portar punts clars amb el compromís de la nostre secció local amb el 

programa electoral pel següent mandat.  

Exemples hi ha molts i cada municipi te les seves particularitats i no serveix definir un “model tipus” 

per que no aconseguiríem poder fixar un punt estratègic fix. Per això us volem proposar molts dels 

exemples que hem estat treballant darrerament. 

 

   



Exemples accions Memòria Històrica 

 Actes amb representació de la Sectorial d’ERC 

Això ho podem revertir amb accions com l’emmarcada a la campanya 'La República que farem' 

que vam fer durant el 2017 

Toni Bou, president de la sectorial de 

Memòria i Reparació d'Esquerra 

Republicana: Com a principals objectius 

de la nova sectorial: 'contactar amb la 

gent a tot el territori, internacionalitzar 

el problema existent a l'estat espanyol 

en matèria de Memòria Històrica, 

involucrar les noves generacions en 

aquesta lluita, etc.'. 

Pep Cruanyes ha reivindicat les polítiques de memòria com a 'necessitat d'una societat, ja que 

cohesionen la ciutadania i enforteixen els fonaments democràtics'. Cruanyes ha insistit en la 

necessitat que la República catalana tingui polítiques de memòria i assumeixi el precepte de 

l'ONU segons el qual els crims de lesa humanitat no prescriuen.  

Roger Heredia: el projecte d'identificació genètica de les persones desaparegudes durant la 

guerra i la dictadura.  

Ester Capella: denuncia el sistema d'impunitat de l'estat espanyol i ha defensat la feina feta a 

Madrid els darrers anys per part de diputats i senadors d'Esquerra Republicana per aconseguir 

que es portin a terme polítiques de Memòria Històrica. Cap Estat que vulgui presumir de valors 

democràtics hauria de renunciar a una Llei de Justícia Universal, com ha fet l'estat espanyol'. 

 Actes Homenatge a les víctimes de la guerra civil i la repressió franquista 

Tenim ja en aplicació les normes aprovades pel Parlament en matèria de memòria democràtica, 

que són la del Memorial Democràtic (2007), la de fosses (2009) i la de reparació jurídica (2017) 

El Govern expedeix els documents que fan constar la nul·litat dels judicis i els consells de guerra 

franquistes contra catalans per causes polítiques després que el Parlament aprovés per unanimitat 

la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. A Catalunya hi ha quasi 70.000 

persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques 

durant la dictadura de Franco. Els tribunals que instruïen aquestes causes van actuar a Catalunya 

a partir de l´abril de 1938 i fins al desembre de 1978. 



Alguns municipis com 

Cardona, Castellbell i Sant 

Joan han aprovat presentar-se 

com acusació en la causa 

judicial oberta a l'Argentina 

contra els crims del 

franquisme 

A Catalunya hi ha 503 fosses 

localitzades de desapareguts 

durant la Guerra Civil i el 

franquisme. La Generalitat 

treballa amb un pla d´obertura per analitzar les restes, retornar-les als seus familiars i garantir una 

sepultura digna. Per a fer-ho possible, Justícia i Salut col·laboren en un programa d´identificació 

genètica, que consisteix en el creuament de les mostres d´ADN de les restes mortals localitzades 

a les fosses i les dels familiars vius de les persones desaparegudes. 

Alcaldes a poblacions veïnes afusellats pel franquisme (tots d’ERC) 8 exemples 

Salvador Vila Selga Alcalde de Castellbell. Llaurador de professió, casat i amb dos fills. Executat 

el 29 de juliol del 1939 als 34 anys. 

Isidre Vila Subirana Alcalde de Castellbell. Casat i amb dos fills, era pagès. Executat el 29 de 

juliol del 1939 als 44 anys. 

Agustí Soler Fosas Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada. Llaurador de professió, casat i amb 3 

filles. Executat el 8 de novembre del 1939 als 39 anys. 

Maurici Camprubí Fornells Alcalde de Santa Maria d´Oló. 45 anys, casat i amb dos fills. Llaurador  

Josep Maria Badia Sobrevias Alcalde de Berga. 45 anys. Executat el 19 d´abril del 1939. 

Ramon Pont Creus Alcalde de Sant Martí Sesgueioles. 67 anys, pagès, casat i pare d´un fill. 

Executat el 18 d´octubre del 1939. 

Fèlix Figueras Aragay Alcalde d´Olesa de Montserrat. 45 anys, casat i amb 5 fills. Transportista. La 

matinada del 19 de febrer del 1939 va ser afusellat per un grup de soldats franquistes al 

cementiri d´Abrera, juntament amb 13 persones més. 

Joan Torrents Macià Alcalde de Cardona. paleta, casat i amb 2 fills. ERC, alcalde entre el gener-

octubre de 1934 i el febrer-octubre de 1936, detingut el 6 de febrer per després ser traslladat a 

la presó model de Barcelona, amb data del 27 de març, on va ser jutjat pel Consell de Guerra 

Permanent, procediment sumaríssim d’urgència núm. 2.272 sota l’acusació de rebel·lió militar, i 

sentenciat a pena de mort i afusellat el dia 5 de maig, al Camp de la Bota, desprès de romandre 

89 dies a presidi. Va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri de Montjuic. 



 Divulgació del material gràfic als nostres arxius i foment de l’aparició de documents 
en fonts privats 

Recuperem el material gràfic: 

fotografies, documents, .. tot el 

material relacionat amb la memòria 

dels nostres municipis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirem del nostre nomenclàtor els carrers i places dels franquistes  

Que no quedi cap espai ni carrer que 

commemori els homenatges franquistes als 

nostres municipis. Aquestes distincions s'han 

de considerar com un reconeixement i 

enaltiment del règim feixista imposat pel 

general Franco.  

Igualment amb tots els honors i distincions 

dels nostres municipis. 

 

 

 

La retirada de les plaques franquistes dels edificis 

privats. La normativa fixa com a data límit el 31 de 

març del 2018 perquè els propietaris retirin les 

plaques col·locades en els habitatges que han deixat 

de tenir la qualificació d'habitatges protegits i que no 

fer-ho podrà ser objecte de sanció. 

 



 Treballem amb la memòria dels exiliats i també dels deportats als camps nazis.  

 

 

L’exili provocat per l’ocupació de l’exèrcit franquista de Catalunya, el 

gener de 1939, va significar la fugida de més de 500.000 republicans 

que residien al Principat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plaques Stolpersteine volen ser un record personalitzat i 

permanent de les persones que van patir l’horror del nazisme. En el 

cas de l’estat espanyol es calcula que 9.300 republicans van ser 

deportats. D’aquests se sap que prop de 5.200 van morir i 

aproximadament 3.800 van sobreviure. D’altres 334 figuren com a 

desapareguts. 

La idea neix l’any 1993 i està impulsada l’artista alemany Gunter 

Demnig. Actualment s’han instal·lat 67.000 plaques en més d’una 

vintena de països europeus en un projecte que creix dia a dia i que 

en el cas català es realitza amb la col·laboració del Memorial 

Democràtic de la Generalitat.  

Navàs va ser l’any 2015 el primer municipi de l’Estat Espanyol en 

col·locar les llambordes Stolpersteine, una iniciativa que en els darrers 

anys s’ha ampliat a una desena de municipis catalans, entre els quals 

Sabadell, Manresa, Girona i Igualada. 

 

  



 El Poder de la dona com a víctima directa i col·lateral.  

 

Fer esment especial, en actes i publicacions, del paper de la dona, tant com a víctima directa com en el 

seu paper de víctima col·lateral de la repressió patida pels homes.  



Annex Programa electoral d’ERC (eleccions al Parlament 2017) 

Memòria Històrica: Una memòria republicana per a la consolidació d’una 
societat lliure, justa i democràtica. 

 
Qualsevol anàlisi de les “polítiques de memòria” posa en evidència diversos problemes que requereixen una reflexió sobre 
els “usos de l’oblit” que s’ha fet a l’estat espanyol pel que fa a la memòria de la Guerra Civil i el franquisme. 
 
La República catalana ha d’avançar amb peu ferm cap a la consolidació nacional. Un exemple l’hem tingut amb la llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que ha estat aprovada per unanimitat perquè hem sabut actuar amb 
l’actitud pròpia d’un estat. 
 
La construcció de la República Catalana requereix de la reparació dels greuges i les injustícies que van patir els ciutadans 
de Catalunya com a conseqüència de l’aixecament militar feixista del 17 de Juliol de 1936, la Guerra Civil i la posterior 
dictadura franquista. 
 
La República haurà d’assumir els conceptes de veritat, justícia i reparació universal com a base de les polítiques de 
memòria. Perquè la futura República Catalana estarà compromesa amb la justícia universal. 
 
Per poder treballar en la consolidació d’una memòria republicana de llarg abast, caldrà promoure que des del memorial 
democràtic es facin polítiques de recerca de les víctimes: Banc d’ADN, foses. Així s’haurà de fer una inversió estatal 
descentralitzada i proporcional al volum de víctimes conjecturades, que impulsi una política activa d’exhumació de restes, 
identificació de cossos i recerca de noves possibles fosses, implantant bancs d’ADN descentralitzats, per ubicar-los tan a 
prop com sigui possible dels familiars de les víctimes. 
Al mateix temps, haurà de fer un establiment i creació d’espais i centres de memòria on es puguin  
veure les accions i els fets durant tota la dictadura franquista. 
 

1. Espais de memòria amb espais permanents i exposicions temporals: 
a. Presó Model de Barcelona 
b. Comissaria de policia de la Via Laietana. 

2. Espais de dignificació: 
a. Camp de la bota. Del 1939 al 1952 només en el camp de la Bota van ser afusellades més 1.700 

persones. En aquest lloc s’ha de construir un monument que sigui significatiu de reconeixement de les 
víctimes. 

b. Fossar de Santa Eulàlia al Castell de Montjuïc. El lloc on va ser afusellat el nostre President i gairebé una 
vintena de persones, hauria de tenir un monument i un espai d’interpretació, com també una millor 
accessibilitat. 

 

--------- 

Una República amb memòria, veritat, justícia i reparació. 

La República Catalana ha de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets 
humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la 
dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut 
impartir justícia ni reparar els danys als familiars de les víctimes del franquisme. La República haurà 
de ser exemplar en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, 
per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys 
als seus familiars.  

1. Veritat, justícia i reparació com a base de les polítiques de memòria. 
2. Assumpció de responsabilitats en la repressió en el que cal exigir a l’Estat espanyol un actitud 

de disculpa, revisió i rescabalament pels crims comesos pel franquisme. 
3. Una memòria republicana de llarg abast per a la consolidació d’una societat lliure, justa i 

democràtica. 

  



Annex Sectorial d’Esquerra de Memòria i reparació 
https://www.esquerra.cat/ca/memoria-i-reparacio 

Una República amb memòria democràtica 

La República Catalana ha de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa dels drets 
humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la 
dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut 
impartir justícia ni reparar els danys als familiars de les víctimes del franquisme. La República haurà 
de ser exemplar en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, 
per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys 
als seus familiars. Els pilars d’aquesta proposta són: 

1. Veritat, justícia i reparació: La Catalunya del segle xxi avança amb peu ferm cap a la 
consolidació nacional. Però la construcció de la República Catalana no restarà completa fins 
que no se solucionin els greuges i les injustícies que van patir els ciutadans de Catalunya com 
a conseqüència de l’aixecament militar feixista del 17 de Juliol de 1936, la Guerra Civil i la 
posterior dictadura franquista. El nou Estat haurà d’assumir els conceptes de veritat, justícia i 
reparació universal com a base de les polítiques de memòria. La futura República Catalana 
estarà compromesa amb la justícia universal. 

a. Elaboració d’una llei de memòria històrica per impulsar polítiques de memòria que sigui 
referent a tot el món democràtic. 

b. Recollir a la constitució catalana el precepte de justícia universal, per tal d'impartir 
justícia als crims comesos contra la humanitat. 

c. Inversió estatal descentralitzada i proporcional 
d. Dotació pressupostària 
e. Derogació a Catalunya de les lleis espanyoles 

2. Assumpció de responsabilitats en la repressió:  Exigir a l’Estat espanyol un actitud de 
disculpa, revisió i rescabalament. 

a. Anul·lació de judicis i condemnes franquistes 
b. Anul·lació del judici al President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover 
c. Fer públic el reconeixement 
d. Instar a l’estat espanyol per tal que compleixi els postulats de les Nacions Unides 

3. Una memòria republicana de llarg abast: Unes polítiques de memòria amb fonament han de 
fer visible tota la gernació d’homes i dones que, al llarg dels darrers dos segles, han lluitat –i 
sovint ho han pagat amb la seva vida– per assolir una societat més justa i lliure. 

a. Incorporar al currículum educatiu la formació en valors de memòria. 
b. El poder de la dona com a víctima directa i col·lateral 
c. Eliminació del nomenclàtor públic 
d. Establiment i creació d’espais i centres de memòria on es puguin veure les accions i els 

fets durant tota la dictadura franquista. 
e. Abast i conseqüències de l’aixecament militar del 17 de juliol del 1.936 
f. Contacte permanent i col·laboració amb totes les entitats memorialistes del país. 
g. Potenciar que el Memorial Democràtic sigui l’eina efectiva que pugui dur a terme totes 

aquestes polítiques de memòria. 

 

  

  

https://www.esquerra.cat/ca/memoria-i-reparacio


Annex programa municipals ERC (punts de memòria): 

4.5. MEMÒRIA HISTÒRICA: VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ 

Els municipis de la República Catalana han de ser un referent al món de la memòria democràtica, la defensa 
dels drets humans i la justícia universal. El model d’impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la 
dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia 
ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. La República haurà de ser exemplar en la 
recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims 
contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys a la seva família.  

4.5.1. Veritat , justícia i reparació 

La Catalunya del segle xxi avança amb peu ferm cap a la consolidació nacional. Però la construcció de la 
República Catalana no restarà completa fins que no se solucionin els greuges i les injustícies que van patir els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya com a conseqüència de l’aixecament militar feixista del 17 de Juliol de 
1936, la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista. 

 

4.5.2. Una memòria republicana de llarg abast  

Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes i dones que, al llarg dels 
darrers dos segles, han lluitat –i sovint ho han pagat amb la seva vida– per assolir una societat més justa i lliure. 

 

Mesures:  
 Eliminarem del nomenclàtor públic, tant en carrers com en places, avingudes i equipaments, dels noms 

dels qui van col·laborar en l’aixecament contra la República i dels responsables de la repressió. 
Tanmateix, instar els ajuntaments on Franco és encara fill adoptiu, que facin la reparació oportuna 
mitjançant una moció i un acte de desgreuge a les persones represaliades pel franquisme.  

 Establirem i crearem espais i centres de memòria on es puguin veure les accions i els fets durant tota la 
dictadura franquista. 

 Promourem a tot el territori xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast i les conseqüències de 
l’aixecament militar del 17 de Juliol que va donar peu a la Guerra Civil, així com l’explicació de les accions 
fetes i les que falta per fer i promoure per fer complir els conceptes de veritat, justícia i reparació, a fi de 
restablir la dignitat de les persones represaliades i potenciar les polítiques de no-repetició. 

 Mantindrem contacte permanent i col·laboració amb totes les entitats memorialistes del país. 

EXPERIÈNCIES: 

Ajuntament de Sant Just Desvern: Recuperació refugi antiaeri i creació d'un espai de la memòria. 
Rehabilitació del refugi antiaeri i realització d'elements de difusió (vídeos 360º, web, visites concertades, material didàctic) 
i creació dels "Murs de la memòria" en base a un concurs artístic internacional d'idees per plasmar els conceptes de 
"por", "exili", "educació", "gana", "migracions forçades", ... Contacte: Sergi Seguí (Tinent d’Alcalde) 
 
Ajuntament de Sant Just Desvern: Recuperació i difusió de la memòria històrica del municipi 
En base a diferents tallers participatius encaminats a la recuperació de la memòria sobre la guerra civil es van realitzar 
diferents entrevistes que van permetre descobrir la ubicació del refugi antiaeri del municipi. 
Paral·lelament es va iniciar el projecte "Memòria de les ciutats" segons el qual la memòria individual construeix la memòria 
col·lectiva. La conjugació d'aquests 2 projectes ha derivat en la recuperació arquitectònica del refugi antiaeri i en la 
recuperació i difusió de la memòria històrica en base a un projecte de museïtzació de l'interior i l'exterior de l'espai, amb 
tallers participatius en base a conceptes clau com "por", "exili", "guerra", "repressió", ... Contacte: Sergi Seguí (Tinent 
d’Alcalde)  



Annex municipis Bages – Des de l’any 2015 la comarca la conformen 30 municipis on hi viuen 

174.604 persones, un 43% concentrades a la capital, Manresa) 

 

 
Municipis Persona de Contacte Portaran punt 

memòria? 
Propostes 

1 Aguilar de Segarra       
2 Artés       
3 Avinyó       
4 Balsareny       
5 Callús       
6 Cardona       
7 Castellbell i el Vilar       
8 Castellfollit del Boix       
9 Castellgalí       

10 
Castellnou de 
Bages       

11 Fonollosa       
12 Gaià       
13 Manresa       
14 Marganell       

15 
Monistrol de 
Montserrat       

16 Mura       
17 Navarcles       
18 Navàs       

19 
Pont de Vilomara i 
Rocafort       

20 Rajadell       
21 Sallent       
22 Sant Feliu Sasserra       

23 
Sant Fruitós de 
Bages       

24 
Sant Joan de 
Vilatorrada       

25 
Sant Mateu de 
Bages       

26 
Sant Salvador de 
Guardiola       

27 
Sant Vicenç de 
Castellet       

28 Santpedor       
29 Súria       
30 Talamanca        

 

 


