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� Un dels aspectes més
criticats del projecte de llei
de la memòria històrica
–en tràmit de negociació al
Congrés– és el fet que es
delegui les famílies i enti-
tats per a les tasques de re-
cerca i recuperació dels
cossos dels desapareguts
durant la Guerra Civil i la
repressió franquista. I és
que la proposta elaborada
pel govern espanyol no-
més preveu la «col·labora-
ció» de les administra-
cions amb els particulars,
els quals, però, demanen
una implicació directa de
l’Estat. Al seu costat, ERC
i ICV exigeixen una políti-
ca pública en matèria de
fosses comunes.

La llei de fosses i perso-
nes desaparegudes que
prepara la Generalitat serà
pionera a tot l’Estat perquè
regularà la «dignificació»
de les fosses comunes.
«Dignificar», però, no im-
plicarà necessàriament
l’obertura de les més de
150 fosses censades a Ca-
talunya, on es calcula que
hi ha enterrades unes
9.000 persones. Fonts del
Departament d’Interior re-
coneixen que, en molts ca-
sos, la mesura recollida
per la llei es limitarà a la
senyalització dels indrets.
En territori català, a dife-
rència d’altres llocs de
l’Estat, la major part de les
fosses contenen restes de
soldats dels dos exèrcits i
es localitzen a prop dels
rius Noguera Pallaresa,
Segre i Ebre. Per això l’ex-
humació no serà generalit-
zada, ja que «és molt difí-
cil que les famílies
d’aquests soldats ho recla-
min», expliquen les matei-
xes fonts.

Amb tot, l’Associació
per la Recuperació de la
Memòria Històrica de Ca-
talunya (ARMHC) té di-
positades «moltes espe-
rances» en la llei en gesta-
ció. Pel seu president, Ma-
nel Perona, la llei «col·lo-
carà Catalunya al capda-
vant de la recerca de des-
apareguts».

La llei també garantirà
la gestió del cens i del fons
documental que se’n gene-
ri. De moment, hi ha un
mapa que recull les xifres
aproximades per comar-
ques (vegeu el gràfic), i es
treballa en un mapa per
municipis. Aquest és un
aspecte que també recull la
llei espanyola, que preveu
que «les administracions
públiques competents»

elaborin mapes i els posin
a l’abast dels que hi esti-
guin interessats, i encoma-
na al govern espanyol fer-
ne «un mapa integrat».

Precedent «restrictiu»
El govern vol tenir enlles-
tit el projecte de llei a la
tardor, quan la comissió
interdepartamental que se
n’encarrega n’hagi redac-
tat un primer esborrany i
que hagi estat analitzat per
una comissió d’experts,
entre els quals es preveu
que hi hagi el professor de
medicina forense Francis-
co Etxeberria, impulsor,
des de l’any 2000, de les
primeres experiències im-
portants en aquest terreny.
Mentrestant es tindrà un
protocol d’actuacions per
a casos d’urgència, se-
guint els passos d’Andalu-
sia i el País Basc.

De fet, el govern de Pas-
qual Maragall ja va mirar
de regular aquesta qüestió
amb un decret que en el
moment que va ser publi-
cat va ser criticat perquè
era «massa restrictiu», ja
que preveia molt pocs ca-
sos d’obertura de fosses, i
perquè presentava «buits
legals» que la nova llei vol
suplir, segons indiquen
fonts de la direcció general
de Memòria Democràtica.

La primera exhumació a
Catalunya, que va servir
com a prova pilot, es va fer
a la zona del Mas Puigvis-
tós, a Prats de Lluçanès
(Osona), el juny del 2004.
Van seguir-la els treballs a
Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat) i a Can Maça-
na, al Bruc (Anoia). La llei
recollirà directrius inter-
nacionals en matèria de
drets humans. En aquest
sentit, l’ARMHC també
confia que podrà fer-hi
aportacions, tal com ja va
passar amb la llei del me-
morial democràtic, que el
govern vol aprovar abans
de l’estiu. Des de l’asso-
ciació es constata, en tot
cas, una «voluntat de con-
sens» que no va trobar en
els governs de CiU i que va
més enllà del decret «poc
participatiu» de l’anterior
executiu.

17.000 de localitzats
El govern col·labora amb
l’ARMHC en l’elaboració
del cens de desapareguts,
que recull 17.000 persones
localitzades i que és un
dels més importants de
l’Estat. Es preveu que
aquestes dades aviat pu-
guin ser d’accés públic.

Un pas més contra l’oblit
El govern prepara la primera llei sobre fosses comunes i desapareguts, que serà capdavantera a l’Estat
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Cementiri vell d’Albinyana, on hi ha una fossa comuna de soldats de la Guerra Civil. / R.B.

� El circuit de la memòria històrica
que el govern vol impulsar a les Terres
de Ponent –que preveu la localització i
senyalització dels llocs de la Guerra
Civil i de la repressió i la lluita anti-
franquista posteriors– suposarà la
transformació d’espais bèl·lics «en es-
pais de pau», segons va explicar el con-
seller d’Interior i Relacions Institucio-
nals, Joan Saura, durant la presentació
de la iniciativa a Lleida, el 22 de març
passat. Saura va afegir-hi que aquest
pla de senyalització il·lustra «les fun-
cions de la política pública de la recu-
peració de la memòria: commemora-
ció i reivindicació dels valors demo-
cràtics, recerca, conservació i difusió
històrica».

El mapa d’espais i itineraris forma
part d’un pla pilot fet en col·laboració
amb la Universitat de Lleida, i inclourà

en el recorregut búnquers i trinxeres al
Pallars; la presó de Sort (Pallars Sobi-
rà); el Cap de Pont de Balaguer i el turó
del Merengue, a Camarasa (Noguera);
la ciutat de Lleida, el Cap de Pont de
Serós (Segrià) i itineraris per la rere-
guarda a Cervera (Segarra), entre d’al-
tres.

La senyalització i dignificació d’es-
pais a la demarcació de Lleida es farà a
través d’una línia de subvencions diri-
gida a ajuntaments i consells comar-
cals que s’obrirà el mes de setembre.
L’objectiu és estendre posteriorment la
recuperació de vestigis a tot el país, a
través d’un pla director d’espais de la
memòria. Amb aquesta finalitat, la di-
recció general de Memòria Democràti-
ca prepara un model de senyalització
unificada que s’aplicarà en els models
més avançats.

Itineraris de la memòria i per la pau

Saura considera
«puntual» la
polèmica amb
ERC i diu que «no
es repetirà»
� Barcelona. El conseller
d’Interior, Joan Saura,
va qualificar ahir
d’«episodi puntual» la
polèmica suscitada per
les declaracions del nú-
mero tres d’ERC, Xa-
vier Vendrell, oferint a
CiU la presidència de la
Generalitat si convoca-
va un referèndum d’au-
todeterminació, i va as-
segurar que aquesta si-
tuació «no es repetirà».
Durant un acte a la Gra-
nada del Penedès (Alt
Penedès) Saura va des-
tacar la «voluntat» de
les formacions que for-
men el tripartit de ga-
rantir la governabilitat.
El líder d’ICV conside-
ra que els esdeveni-
ments polítics de la dar-
rera setmana demostren
que «no hi ha alternati-
va al full de ruta del go-
vern» pel desplegament
de l’Estatut. També va
acusar CiU de no ac-
ceptar el seu paper
d’oposició. / EL PUNT

Duran retreu a
Montilla que hagi
perdut la «segona
oportunitat» per
governar amb CiU
� Barcelona. El secretari
general de CiU i líder
d’Unió, Josep Antoni
Duran i Lleida, ha retret
al president de la Gene-
ralitat, José Montilla,
que hagi «desaprofitat
la seva segona oportu-
nitat» en quatre mesos
per renunciar a ERC
com a soci de govern i
apostar per un pacte
amb CiU. En una entre-
vista a Efe, Duran va
considerar «imperdo-
nable» que Montilla no
hagi destituït els mem-
bres d’ERC al govern,
després que els republi-
cans oferissin a CiU la
presidència de la Gene-
ralitat si acceptava con-
vocar un referèndum
d’autodeterminació.
Considera que aquesta
és la primera mesura
que hauria hagut de
prendre el cap de l’ex-
ecutiu, «per dignitat».
Segons Duran, «Monti-
lla hauria d’haver posat
el cronòmetre a zero».
El dirigent d’UDC creu
que Catalunya continua
necessitant un pacte en-
tre el PSC i CiU, «amb
Artur Mas al capdavant
del govern». / EFE


