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Títol de la iniciativa :
RECONEIXEMENT I HOMENATGE D’ESTAT A LES VÍCTIMES I ALS EXILIATS DE LA
DICTADURA FRANQUISTA.

Contingut de la iniciativa :
La memòria de les víctimes de la Guerra Civil a Espanya i de la Dictadura franquista, els seu
reconeixement, reparació i dignificació, representes un inexcusable deure moral en la vida política
i es signe de qualitat de la nostra democràcia.
La consolidació de la nostra democràcia ens ha permès afrontar la veritat i la justícia sobre el
nostre passat, l’oblit no és una opció per a una democràcia.
La violència política i la violació dels drets humans, va constituir un tret transversal de la Dictadura
franquista fins pràcticament els últims moments d ela vida del dictador. Els càstig físic, les
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depuracions professionals, la confiscació de béns i les sancions econòmiques varen ser els pilars
en que es va sustentar la repressió dels vençuts.

L’entramat jurídic repressiu inicial sobre els opositors al franquisme es va perfeccionar al llarg de
la Dictaria en les lleis de Repressió de la Maçoneria, i el Comunisme, d’1 de març de 1940, lleis
d’Ordre Públic i de Rebel·lió militar de 2 de març de 1943, la de Bandidatge i terrorisme de 1947 i
d’Ordre Públic de 1949; i amb la creació al 1963 del Tribunal d’Ordre Públic, que va ser el que va
mantenir fins als gener de 1977 una gran activitat repressiva contra les noves generacions de
lluitadors per les llibertats i la democràcia.
Les reparacions econòmiques aprovades des de 1978, i la llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
que es reconeixen i amplien dretes i s’estableixen mesures en favor dels que varen sofrir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, han impulsat polítiques públiques de
reconeixement i dignificació, polítiques que es varen veure paralitzades amb l’arribada del govern
del Partit Popular el 2011.
Aquestes polítiques s’han repès de nou des del juny de 2018, amb la creació d’una Direcció
General de Memòria Històrica -per primera vegada en la nostra democràcia-, el procediment
administratiu per exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, l’elaboració d’un
estudi exhaustiu sobre la situació actual del procés d’exhumació de fosses o la implementació
dels procediments par a la expedició de declaracions de reparació i reconeixement persona a les
víctimes de la guerra civil i del franquisme.
A nivell estatal i autonòmic es van donant passes cada vegada més decidides per fer efectiu el
reconeixement, reparació i dignificació de les víctimes i ens plantegen una necessitat, la de
realització d’homenatges, d’actes d’Estat. La implicació institucional al costat de les persones que
han patit repressió és per ella mateixa una mesura reparadora en favor de les víctimes i els seus
familiars els quals també han de ser considerats víctimes.
Aquest Parlament n’és un clar exemple de que, des del diàleg i consens amb totes les forces
polítiques, hem estat capaços d’iniciar un camí que ja no te retorn en el reconeixement, reparació i
dignificació de les víctimes.
Aquest consens s’exemplifica perfectament en l’aprovació la passada legislatura de les lleis
10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el
franquisme, i 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.
La nostra Comunitat Autònoma ja ha declarat, a l’article 21 de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, el dia 29 d’octubre de 1977 com a data
pera al record del moviment democràtic preautonomista de les Illes Balears, senyalant que les
institucions públiques de les Illes Balears han d’impulsar en aquesta data, actes de reconeixement
i homenatge, amb l’objecte de mantenir la seva memòria i reivindicar els valors democràtics i la
lluita per la llibertat.
A nivell internacional, als països que varen patir guerres i processos de repressió com el que
patirem a Espanya, i on encara les ferides estan molt obertes, aquets actes d’homenatge son
habituals, i serveixen per continuar en el camí de la reconciliació.
Per tant, el Govern d’Espanya també ha d’afrontar aquestes iniciatives, sobretot en un moment en
que transcorreguts 40 anys de democràcia, cada vegada son menys els presos polítics i
represaliats i víctimes del franquisme que encara viuen, i sobretot en un moment en que de nou
tornam a sentir discursos que pretenen dulcificar i justificar la cruel dictadura franquista, on els
discursos xenòfobs, racistes, i propers al feixisme tornen a tenir ressò a la nostra societat.
Així mateix, si bé és cert que la nostra llei contempla la nul·litat de les sentències dels tribunals
franquistes i la il·legalitat d'aquests, avui en dia a nivell estatal encara no s'ha processat a
declarar-les nul·les de ple dret i per tant aquestes sentències il·legals continuen vigents.
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El reconeixement del patiment dels presos antifranquistes sotmesos a processos davant Consells
de Guerra i Tribunals especials detinguts il·legalment, molts d'ells sense causes obertes que se
prolongaven indefinidament i d'altres sentenciats amb l'absència de tota classe de garanties, és
imprescindible. Moltes d’aquestes persones sofriren tortures, sotmeses a un règim penitenciari
cruel, maltractats sistemàticament i forçats a treballar com a esclaus. Cal també reconèixer el
patiment d'aquestes persones i reparar en la mesura del que sigui possible la seva dignitat i la
seva lluita per la democràcia.
És per això que, mantenir aquestes sentències vigents és avui en dia una ofensa nacional no
només per a les víctimes directes del franquisme sinó també per a totes aquelles persones que
pensam i creim fermament en aquest país com un estat de dret ferm i plenament democràtic.
Alhora de cara a les generacions del futur, a les quals volem educar en els valor de la tolerància i
pluralitat, és un mal exemple i nefast precedent de mala praxi.
Després de 80 anys des del final de la Gerra Civil i 40 anys des de la promulgació de la
Constitució, la condemna per part de les forces polítiques democràtiques de les pràctiques
repressives franquistes i el retre públic tribut a les víctimes i presó polítics del franquisme,
lluitadors per la democràcia, i les llibertats, constitueix un deure moral, un deure de memòria i un
deure de reparació de l’Estat espanyol que contribueixi a tancar feries que encara estan obertes.

I aquesta tasca de reconeixement s’ha de fer de la ma de les Associacions Memorialistes, ja que
elles son les que en els anys de major oblit, han mantingut viva l memòria de les víctimes.
Per tot l’esposat, els grups sotasignants presenten la present, PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la condemna a les pràctiques repressives del
franquisme que varen suposar una sistemàtica i gravíssima violació dels drets humans, que estan
contemplats com a crims de lesa humanitat pels organismes internacional de promoció i protecció
dels drets humans.
2.- El Parlament de les Illes Balears, reprova el negacionisme de la repressió franquista i els
discursos xenòfobs, racistes, i propers al feixistes i contraris als nostres valors constitucionals.
3.- El Parlament de les Illes Balears, fa públic el reconeixement a les víctimes del franquisme,
lluitadors per les llibertats i la democràcia.
4.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern d’Espanya a:
a) Iniciar les disposicions legals oportunes per declarar nul·les de ple dret les sentències
franquistes, així com també declarar il·legals els tribunals franquistes que les dictaren.
b) Impulsar l’actualització reforma de la Llei 52/2007 de Memòria Històrica, tenint en compte les
recomanacions dels mecanismes internacionals de promoció i protecció dels drets humans, una
vegada escoltades les associacions memorialistes.
c) Promoure el restabliment de la dignitat de les víctimes del franquisme mitjançant el
reconeixement públic del caràcter de víctima, del seu nom i honor, actes commemoratius,
homenatges públics i sol·licitud de perdó.
d) Institucionalitzar amb caràcter anual dates d’Homenatge i Reconeixement d’Estat a les víctimes
de la Dictadura franquista i l’exili.
e) Traslladar aquests acords a la Conselleria d’ Administracions Públiques i Modernització de les
Illes Balears i al Ministeri de Justícia.
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Mercedes GARRIDO I
RODRÍGUEZ
Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Silvia CANO I JUAN
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