
MOCIÓ A FAVOR DE LA QUERELLA CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME

Atès que el 14 d’abril de 2010 es va interposar una querella davant d’un
jutjat penal d’Argentina pels delictes de genocidi i crims de lesa humanitat
comesos a l’Estat espanyol per la dictadura franquista entre el 17 de juliol
de  1936,  data  de  l’alçament  feixista,  i  el  15  de  juny  de  1977.  Aquesta
querella  va ser  presentada per familiars  de les  víctimes i  associacions
socials  i  de  drets  humans  argentines,  de  l’Estat  espanyol  i  dels  Països
Catalans.

Atès que la possibilitat de lluitar jurídicament contra el franquisme i els
franquistes supervivents és real i s’ha concretat a la Querella 4591/10, que
està  tirant  endavant  la  jutge María Servini  de Cubría,  titular  del  jutjat
núm.1 de Buenos Aires, República Argentina.

Atès que algunes d’aquestes associacions, agrupades en la “Red Ciudadana
en apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo” han
proposat  que  les  institucions  catalanes  també  es  posicionin  contra la
impunitat dels crims realitzats per part de la dictadura franquista i que
recolzin públicament la querella citada.

Atès  que  la  sublevació  militar  encapçalada  per  Franco  va  derrocar  el
govern  legítim  de  la  República  i  els  diferents  governs  nacionals
(autonòmics) existents i va instaurar un règim totalitari que es va basar
en  la  persecució  i  l’aniquilació  de  persones  i  dels  seus  drets  humans.
Aquests drets negats a les persones i  als pobles,  drets socials i  polítics,
encara no han estat investigats fins ara. 

Atès que gràcies a la llei d’amnistia de l'any 1977, molta gent represaliada
pel franquisme va poder ser alliberada però que aquesta llei també va
servir  per  assegurar  la  impunitat  del  règim  franquista  i  dels  seus
col·laboradors que, durant tot el procés de la mal anomenada “transició
democràtica”  van  mantenir  les  estructures  del  poder  polític,  judicial,
econòmic,  militar  i  van  assegurar-se  els  pilars  fonamentals  del
franquisme:  la  unitat  de  l’Estat,  la  preeminència  del  Capital  i  l’estatus
privilegiat de l’església catòlica.

Atès que el reflex de què el dictador va deixar-ho tot “atado y bien atado”
és  que,  tot  i  els  anys  transcorreguts,  l’Audiència  Nacional  espanyola
segueix sent un tribunal polític, el sistema monàrquic encara és vigent i
els maltractaments i les tortures segueixen existint i es mantenen en la
impunitat absoluta.



Demanen:

1. Que l’Ajuntament de  Manresa  manifesti  el  seu  suport a  totes les
iniciatives  per  a  la  reparació  i  la  justícia  a  les  víctimes  del
franquisme i manifesta el seu suport i adhesió a la Disputa 4591-10,
del Jutjat N º 1 de Buenos Aires, República Argentina

2. Que aquest Ajuntament condemni l’alçament militar-feixista dirigit
pel general Francisco Franco Bahamonde al juliol de 1936, contra el
règim republicà legítimament constituït l'any 1931, i que igualment
condemni  el  règim  dictatorial-feixista  posterior  que  durant
quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la
llibertat, la justícia social i els drets de les persones.

3. Que l’Ajuntament  de  Manresa denunciï  el  paper  que part  de les
oligarquies agràries, industrial i financera, així com gran part de la
jerarquia  de  l’església  catòlica  van  tenir  a  l’hora  de  recolzar  i
finançar  l’alçament  militar  i,  posteriorment,  sostenir  el  règim
franquista.

4. Que l’Ajuntament es comprometi a adoptar les mesures necessàries
per garantir el dret a la veritat, el dret a la justícia efectiva, el dret a
una reparació digna i no discriminatòria. 

No obstant això, el ple decidirà

Adam Majó Garriga             GM de la CUP        Manresa, 15 de juliol del 2013


