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Contra la impunitat de la dictadura franquista 
Justícia per a les víctimes i per al jutge Garzón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 11 de marc de 2011 - Hem arribat ja a la recta final que condueix al judici oral al 
jutge Garzón en el Tribunal Suprem. Un judici contra un dels pocs jutges del Poder Judicial 
espanyol que ha gosat qualificar com a criminals els rebels, civils i militars, que s’alçaren contra 
la II República el juliol de 1936, així com la seva política d’extermini.  
 

Aquests dies ens ha colpit la malaurada notícia del tancament “temporal” i trasllat del 
personal del Memorial Democràtic oficialment per l’incompliment de la normativa en 
matèria de seguretat. Tanmateix tot indica que darrera aquesta decisió hi ha una 
voluntat política de reduir el Memorial a la més mínima expressió. Per la qual cosa 
volem deixar constància del nostre més absolut rebuig a aquest tancament que 
pretén començar a desmuntar la recuperació de la memòria de forma institucional.     
 
Per tot això la Plataforma contra la impunitat promou la concentració cívica unitària 
de dissabte 12 de març de 2011 a les 12 h a plaça Sant Jaume de Barcelona sota 
el lema “Contra la impunitat de la dictadura franquista. Justícia per a les víctimes i per 
al jutge Garzón”. La mobilització és convocada conjuntament per l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics, el Centre de Treball i Documentació (CTD), la Comissió Cívica per 
la Recuperació de la Memòria Històrica de Terrassa, la Fundació Alfons Comín, la 
Fundació l’Alternativa, la Fundació Nous Horitzons, l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC) i la Plataforma contra la impunitat.  
 
L’acte comptarà amb les intervencions de Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal 
anticorrupció, Teresa Duerto, fiscal de la Fiscalia TS de Catalunya, i David Bondía, 
director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). A més a més hi haurà 
actuacions musicals i llegiran textos les actrius Carme Elías, Mariona Casanovas i  
Mónica López; i Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics 
del Franquisme. Es finalitzarà amb la lectura del manifest ”Contra la impunitat de la 
dictadura franquista” a càrrec de les escriptores, i membres de la Plataforma contra la 
impunitat, Rosa Regás i Carmen Domingo.   
 
Les entitats convocants denunciem la paradoxal situació judicial que si la condemna 
al jutge Garzón es portés a terme, suposaria una denegació de justícia  
particularment greu per a les víctimes del franquisme que el jutge havia emparat; 
i en cert sentit, un segon enterrament de les persones desaparegudes; així com 
un major oblit respecte el segrest de milers de nens a l’època. Així mateix 
implicaria encara més obstacles front a la pretensió d’anul·lació de les sentències dels 
consells de guerra i d’altres jurisdiccions franquistes, com ara el TOP. Un 
menysteniment de la independència dels jutges en la seva funció d’interpretar les lleis i 
una conculcació del dret penal internacional, instrument indispensable per a oferir una 
protecció front a violacions dels  drets humans. 
 
Des de la Plataforma contra la impunitat i atesa la inexplicable situació judicial i el 
retrocés en la recuperació de la nostra memòria històrica impulsem un nou manifest 
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per a denunciar la manca de veritat, justícia i reparació per a les víctimes del 
franquisme. Sota el títol “Contra la impunitat de la dictadura franquista. Justícia 
per a les víctimes i per al jutge Garzón” s’ha redactat un manifest que ja han signat 
més d’un centenar de ciutadans i representants del món polític, social i cultural. Han 
donat el seu suport a la iniciativa exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo i  
l’exmagistrat i exprofessor de l’Escola Judicial Antonio Doñate, ambdós membres del 
grup d'experts encarregat de la recerca de fosses comunes i la identificació de les 
víctimes en el sumari contra els crims del franquisme promogut pel jutge Baltasar 
Garzón. Així com, entre d’altres, les escriptores Rosa Regàs i Carmen Domingo; els 
actors i actrius Joan Potau, Jordi Dauder, Mariona Casanovas i Rosa Nicolás; 
múltiples professionals del món universitari com ara Alejandro Andreassi, professor 
d’Història Moderna i Contemporània de la UAB; Joan Baucells, professor titular de Dret 
penal i coordinador de l’ensenyament de Dret i ADE+Dret de la UAB; Joaquim Lleixà, 
professor titular de ciència política de la UB; José Luis Gordillo, professor de Filosofia 
del dret de la UB; Juan Ramón Capella Hernández, catedràtic emèrit de Filosofia del 
dret, moral i política de la UB; o Neus González, professora de Didàctica de les 
Ciències socials de la UAB.  
 
També s’hi han adherit diverses associacions, principalment de l’àmbit de la 
recuperació de la memòria, republicanes o sindicals, com l’Amical de Mauthausen, 
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), 
l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT), l’Associació Pro–Memòria als 
Immolats per la Llibertat a Catalunya, l’Associació per a la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat, l’Associació Sabadell per la República, Ciutadans per 
la República, la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya, el Memorial 
Democràtic Treballadors de SEAT i l’associació argentina H.I.J.O.S. Barcelona. 
 
Tant el manifest com el llistat de signataris s'enviaran al Tribunal Suprem per tal 
de fer palesa la nostra disconformitat amb una acusació de prevaricació que només 
podria argumentar-se jurídicament en contra del TS pel seu menyspreu a les víctimes 
del franquisme.   
 
Així mateix Contra la impunitat informa que gràcies a la predisposició i suport 
desinteressats de nombroses persones i associacions recentment s’ha formalitzat la 
Plataforma contra la impunitat com a associació després d’un any de treball per 
mitjà de la seva inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat mitjançant 
resolució de 26 de gener de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifest: http://contralaimpunitat.wordpress.com/manifests/manifest/ 
Més informació a: http://contralaimpunitat.tk/ 


