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LaGeneralitatpresentaun
mapaquecompta179fosses
| El document respon a una moció aprovada per unanimitat del Parlament el 2003 | Els pròxims
mesos s’exhumarà una fossa a Gurb com a prova pilot per fixar un protocol per a la futura llei

Vicenç Relats
BARCELONA

Les comarques de la franja
oest del Principat, des del
Pirineu fins a les Terres de
l’Ebre, on va haver-hi el
front de batalla més estable
durant la Guerra Civil, con-
centren la majoria de les
179 fosses comunes amb
morts de la contesa bèl·lica
i de la dictadura franquista
que consten al mapa fet per
la Generalitat.

El mapa, presentat ahir
pel conseller d’Interior, Re-
lacions Institucionals i Par-
ticipació, Joan Saura, és
fruitde la investigació inicia-
da pel govern el 2003 per fer
efectiu el dret dels familiars
a tenir informació del para-
dor dels seus parents i a se-
nyalitzar idignificarels llocs
on són enterrats i fins i tot
recuperar-ne les restes.

Saura va anunciar que els
pròxims mesos s’iniciaran
els treballs d’exhumació
d’una fossa comuna a Gurb
(Osona) per fer una prova
pilot per establir un protocol
que guiï les actuacions pre-
vistes en la futura llei de fos-
ses. Aquest projecte de llei,
aprovat recentment pel go-
vern i pioner a l’Estat, con-
creta un acord unànime del
Parlament del març del
2003.

El procés, impulsat dins
d’un programa de la direc-
ció general de la Memòria
Democràtica, la va engegar
l’últim govern de CiU, amb
la creació d’una comissió a
Presidència. Va néixer ar-
ran de la detecció de de-
mandes sobre desapareguts
que es feien arribar al punt
d’atenció a expresos del
franquisme. De llavors

ençà, el nombre de fosses lo-
calitzades ha anat creixent
fins a les 179, però és “im-
predictible” el nombre que
se’n puguin anar trobant,
segons la historiadora Que-
ralt Soler, responsable tèc-
nica de la Unitat de Desapa-
reguts i Fosses Comunes
(Telèfon 935526123; e-
mail: fossescomunes@gen
cat.cat). S’estima que hi
poden haver 9.000 cadàvers
enterrats en les 179 fosses,
segons Soler, que sosté que

“aquest no és ni molt
menys el nombre de desa-
pareguts”. I és que estudis
historiogràfics situen en-
torn de 75.000 les vícti-
mes a Catalunya de la
guerra i la dictadura
(4.736 en bombarde-

jos, 8.500 per la re-
pressió republica-

na, 4.300 per la
repressió fran-
quista, entre
38.000 i 41.000

en combat, i de
15.000 a 20.000 per
falta d’alimentació i

d’assistència).
El mapa identi-

fica un total de 88
fossescertificades
en documentació

municipal, regis-
tres dels cementiris

i llistats de difunts
d’hospitals militars,

entre d’altres, mentre que
les 91 fosses restants no
estan avalades per docu-
ments, però es consideren
molt probables per la coinci-
dència de testimonis orals i
dades historiogràfiques.
Entre les fosses amb més se-
pultats hi ha les de Tarrago-
na, Girona, Lleida i la de la
Pedrera de Montjuïc, on van
ser colgats la majoria d’afu-
sellats pel franquisme.■

A les comarques
lleidatanes (amb 64

fosses comunes) és on
hi ha més concentració
d’aquestes sepultures

irregulars ■ AVUI

Al cens de desapareguts de
Catalunya hi ha ara 2.171 ins-
crits, però creix dia a dia. En
una recerca laboriosa, seguint
el rastre de tota mena de do-
cuments i arxius militars, mu-
nicipals, eclesiàstics i llibres
d’història locals, aquest servei
de la Generalitat inèdit entre
les administracions de l’Estat

Seguint el rastre de 2.171 desapareguts censats
ha pogut documentar 301 dels
casos denunciats i en 72 d’ells
ha aconseguit informar els fa-
miliars de les últimes circums-
tàncies de la seva vida i del
lloc on són enterrats (a Catalu-
nya, Espanya o França). Als
231 restants investigats no
se’ls ha pogut aclarir el lloc de
sepultura, però sí informaci-
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ons dels seus últims dies i
donar-los dades trobades
amb documentació seva, com
ara padrons municipals, regis-
tres d’hospital o partides de
baptisme. “Els familiars ho
reben molt agraïts, perquè so-
vint no saben com era la firma
del seu pare o avi i l’han pogut
veure”, explica Queralt Soler.


