
 

 

Declaració de l’ACEPF 

 

Urgeix l’aprovació del Projecte de Llei de Memòria Democràtica, 

per imperatiu democràtic! 

 

Des de la seva presentació com avant projecte la nostra Associació (ACEPF) ha participat 

activament en l’avaluació i millora d’aquest projecte de Llei de Memòria Democràtica. Ho hem 

fet participant en el marc del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas 

del Franquismo, compartint diferents valoracions col·lectives i afegint propostes de millora. 

Mantenint sempre un criteri propi. Propostes que hem fet arribar a la Secretaria de Estado de 

Memoria Democrática, i a les diferents formacions progressistes.  

Les nostres valoracions i aportacions en aquest debat han estat recollides als diferents articles i 

editorials de Catalunya Resistent. I particularment a la Declaració de la Junta Directiva del mes 

de novembre, i el Manifest del mes de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets 

Humans. Ambdues aprovades per unanimitat. 

La nostra posició ha estat nítida: “arribem tard i arrosseguem un dèficit democràtic, però ara 

tenim una gran oportunitat per superar les limitacions i insuficiències de la Llei de Memòria 

Històrica del 2007. Per aquesta raó demanem valentia al Govern de coalició (PSOE-UP) i 

intel·ligència política a les forces progressistes”, afirmàvem. No ho podem demorar més! 

Cal dir-ho ben clar: El projecte de Llei presentat pel Govern constitueix un bon text de partida, 

un avenç innegable, recollint una bona part de les demandes del moviment memorialista, i les 

esmenes presentades pels diferents grups poden encara millorar-lo. Caldrà defensar-les, amb 

intel·ligència, unitat d’acció i conscients de la correlació de forces. És a dir, llegint molt bé el 

temps actual. Qualificar el text actual de simples “retocs o maquillatge” és una irresponsabilitat, 

i encara més greu: és faltar a la veritat. Aquesta valoració positiva és la que han expressat 

diferents juristes compromesos amb els principis dels drets humans i la promoció de la veritat, 

la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. 

És ben cert que hem demanat valentia al Govern de l’Estat per remoure els obstacles 

(modificació de normes i lleis vigents) i actuar en conseqüència, ratificant els tractats 

internacionals sobre Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i els Crims de Lesa Humanitat. És a 

dir, garantint que les institucions de l’Estat assumiran en primera instància la recerca de les 

persones desaparegudes, la investigació dels crims del franquisme, i també que seran 

bel·ligerants contra els autors de les agressions vandàliques al patrimoni memorial antifeixista i 

les associacions que fan apologia del franquisme i atien l’odi i la violència.  



 

Però també demanem sentit de la responsabilitat a les forces progressistes. Com ja s’ha dit per 

diferents veus, com la de Fabian Salvioli, relator especial de NNUU “La Llei d’Amnistia de 1977 

no evita jutjar els crims de la dictadura. I caldria clarificar-ho a la Llei MD. Si el poder judicial a 

Espanya no fa justícia és perquè no vol, no perquè no pugui jurídicament”.  

Practicar la intel·ligència política vol dir, fugir de maximalismes estèrils i participar activament 

en tot el recorregut de les esmenes que poden millorar el text, com s’ha fet amb el tema de 

l’accés i gestió dels arxius i per la transmissió de la memòria a les noves generacions.  

Aquest si que és un aspecte cabdal per nosaltres: que la memòria arribi a les escoles. Com 

estem fent amb el “Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria democrática en el 

currículum escolar”, que s’ha lliurat el dijous 31 de març al Ministerio de Educación y FP, amb 

més de 34.000 signatures recollides i adhesions d’entitats memorialistes. Articulant propostes 

concretes de canvis curriculars i de formació del professorat, que facin del text sortint un 

instrument útil per les properes generacions.  

Per això necessitem ja l’aprovació d’aquest projecte de Llei de MD, per tal de fer realitat i més 

ambiciós l’esperit dels articles 43, “Fomento de las políticas de memoria democrática”, i 44 “Las 

administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de 

formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluyan formaciones, actualización 

científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica 

democrática”. Fonamental per garantir que arribi a la comunitat educativa el dret a la veritat, la 

justícia, la reparació i la no repetició.  

En un context molt polaritzat, amb una representació parlamentària al Congrés de Diputats i al 

Parlament de Catalunya de forces no només neofranquistes, sinó en permanent enaltiment de 

la dictadura i d’odi contra les víctimes i les persones que van lluitar contra el feixisme, sembla 

oportú recordar un principi elemental: hem de passar del debat i regateig partidista al treball i 

cooperació de les forces progressistes i les entitats memorialistes, fugint de quimeres i línies 

vermelles inútils. Per aquesta raó apel·lem a la màxima responsabilitat dels diferents grups 

parlamentaris progressistes i democràtics. Cal fer un esforç mesurant el que ens juguem, per 

imperatiu democràtic. 

Ho volem manifestar i dir ben alt en el marc d’aquesta Assemblea, recordant que aquest mes 

d’abril farà 20 anys del gran acte i de la Declaració del Liceu: Manifest per un Memorial 

Democràtic. La Llei del Memorial Democràtic (13/2007) va ser aprovada cinc anys més tard pel 

Parlament de Catalunya. Tampoc va resultar fàcil, tenim memòria. Ara tenim la possibilitat de 

fer un pas més. Segurament molts de nosaltres no tindrem un altre oportunitat. Ho devem a la 

memòria de les dones i els homes que ens ha precedit i a la construcció d’un futur amb sòlids 

valors democràtics per a les noves generacions.  

Per una veritable Llei de Memòria Democràtica, justícia i reparació,  

per imperatiu democràtic! 

Assemblea de l’ACEPF. Barcelona, 2 d’abril de 2022 


