
LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I L'ACTUAL AVANTPROJECTE DE LLEI
GOVERNAMENTAL

L'actual avantprojecte de llei sobre Memòria Democràtica aprovat pel consell
de  ministres,   representa  un  gran  pas  avant  en  recollir   una  bona  part  de  les
reivindicacions  essencials d'aquesta  llarga lluita del moviment memorialista i  les
recomanacions i demandes del Relator de Nacions Unides, el Comité de DDHH de
Nacions Unides, Resolucions del Consell d'Europa, els Tractats Internacionals sobre
aquest tema i el Dret Internacional Humanitari. En conseqüència hem de felicitar-
nos tots per aquest avantprojecte de llei.  No obstant l'anterior,  és cert que peca
d'algunes indefinicions  i  oblits  importants  que cal  millorar  en el  llarg procés de
tramitació  parlamentària  mitjançant  la  participació  de  les  associacions
memorialistes.

També és cert que lamentablement  arriba tard, perquè són molts els milers
que han mort en espera de Veritat, Justícia i Reparació, al que aquest projecte obri la
porta. 

Entrant en una  valoració més detallada volem assenyalar  els seus aspectes
més destacats:

• Es declara expressament  la il·legitimitat  de tots aquells tribunals especials
del franquisme i nul·les de ple dret totes les seues sentències. Encara que no
es declara nul·la la pròpia constitució d'aquests tribunals i no es preveu cap
responsabilitat patrimonial estatal  per a les víctimes.

• Es  declara  l'obligació de l'Estat  per  a la  seua actuació d'ofici en totes les
exhumacions i identificacions dels milers i milers d'assassinats que jauen en
cunetes i fosses comunes i l'elaboració d'un Pla. I fins i tot l'obligació de la
fiscalia d'obrir investigació en cada cas. Així com la creació d'un Banc d'ADN,
un Cens de Víctimes i un  Mapa de Fosses permanentment actualitzat. Però no
s'expressa  clarament  la  necessària  judicialización  de  tot  el  procés
d'exhumacions  i  identificacions,  per  a  garantir  plenament  la  Tutela  Judicial
Efectiva.

• Es  planteja  portar  la  Memòria  Democràtica  al  currículum  acadèmic  en
batxillerat i la difusió de la mateixa en els IES. Ací estan les nostres Missions



de la Memòria com a exemple, però caldria ampliar-ho a tot el camp educatiu
en general.

 
• La creació d'una Fiscalia Especial de la Memòria Democràtica, guiada la seua

actuació  pels  *DDHH,  els  Tractats  Internacionals  i  el  Dret  Internacional
Humanitari. 

• S'investigarà  el  treball  esclau en aquells  camps de treball  franquistes en
benefici de les empreses oligàrquiques del règim. Però s'hauria de garantir la
reparació.

• S'obrirà una  Auditoria de l'Espoli econòmic i sancions patides per totes les
famílies roges, però  de nou es “intentarà” reparar. 

• Retirada d'Honors i Medalles, fins i tot postmortem, a tots els torturadors i
prebostos del franquisme. Il·legalització de totes les fundacions que exhalten
el feixisme o la dictadura. 

• Retirada de tots els símbols de la Dictadura, que encara queden.  

• Expulsió dels benedictins i resignificació de Cuelgamuros. Respecte al segon,
donem suport a la desacralització amb la retirada d'aquella enorme i perillosa
creu i de tots els símbols nacional-feixistes, però d'altra banda, nosaltres ja
manifestarem  públicament  els  nostres  seriosos  dubtes  i  objeccions  davant
aqueixa nova imatge maquillada d'aquell megalòman mausoleu feixista, per a
transformar-ho en un mausoleu civil. 

• Condemnar i ressaltar l'especial repressió que van patir les dones.  Encara
que, a diferent nivell,  també s'hauria d'esmentar al col·lectiu *LGTBI que va
patir  presó  i  tortures  per  aquella  llei  de  perillositat  social.   I  a  minories
ètniques com el poble Romaní. 

• Creació  d'un  Centre  Documental  de  la  Memòria i  lliure  accés  a  tota  la
documentació i arxius. 

• Règim sancionador amb multes significatives. 

Dit això, cal  ressaltar algunes deficiències importants d'aquest projecte de llei:

• Cal derogar la Llei d'Amnistia de 1977, perquè es puga fer i sentenciar justícia
davant tants assassinats i delictes de tortures, perquè no n'hi ha prou amb una
fiscalia  especial  i  un reconeixement del  Dret Internacional,  Tractats,  DDHH,



etc., cal acabar amb qualsevol   llei de punt final i d'altra banda reformar el
Codi Penal quant a la prescripció als 20 anys, excloent d'això als  delictes de
Lesa Humanitat. 

• En el Títol Preliminar trobem a faltar  una  condemna explícita i clara de la
Dictadura.  Ja  és  hora  de  condemnar  clarament  al  franquisme.  Cal
*desfranquizar Espanya i posar en valor a la II República. 

• Estimem necessari que es cree  un Institut de la Memòria, que s'encarregue
de planificar, impulsar i  coordinar tota aquesta ingent quantitat de tasques
que aquesta llei obrirà, que pose en marxa un pla estatal urgent d'intervenció.
Dotat de suficients recursos i autoritat. 

• És  absolutament  necessari  que porte  una llei  d'acompanyament  amb una
detallada  dotació  pressupostària.  Una  llei  sense  pressupost  establit  està
condemnada al fracàs. 

Per a aconseguir tot això és imprescindible la mobilització i participació activa
de tot el moviment memorialista de l'Estat espanyol.

A València, a 21 de setembre de 2020.

El Consell Directiu de la Coordinadoa d'Associacions per la Memòria Democràtica del
País Valencià. 
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