
 
 

 
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA EN SUPORT A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA ELS CRIMS 
DEL FRANQUISME I DE LES ACCIONS JUDICIALS DE LA QUERELLA PER 
DELICTES DE GENOCIDI COMESOS EN EL RÈGIM FRANQUISTA. 
 

 
 

El passat 20 de novembre es van complir 40 anys de la mort de Franco, i aprofitant aquesta 

data volem fer les següents consideracions: 

 

1.- El juliol de 1936 la revolta militar, i la posterior Guerra Civil, encapçalada pel dictador Franco 

va enderrocar el Govern legítim de la República i va instaurar un règim totalitari basat en la 

persecució i l’aniquilació física dels defensors i defensores de la llibertat, de la justícia social i 

dels drets de les persones.  

 

2.- Aquest règim dictatorial feixista va ser mantingut per l'exèrcit, l'oligarquia i una part de la 

jerarquia de l'Església catòlica durant els següents quaranta anys, mitjançant la més feroç 

repressió de qualsevol oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans qualificables de genocidi 

contra el seu propi poble. 

  

3.- Després de la mort del General Franco, davant l'embranzida de la lluita popular i la pressió 

internacional, es va produir un canvi de règim a l’estat espanyol que no va assegurar la 

condemna del franquisme i, per contra, va assegurar la impunitat dels que van participar en 

aquella brutal repressió. 

  

4.- Al llarg dels anys de la dictadura i fins a l’establiment de la democràcia, van ser moltes les 

persones, les entitats, associacions, sindicats, partits polítics a la clandestinitat, i els moviments 

socials, que van lluitar persistentment per tornar a recuperar els drets humans i les llibertats 

que havien estat aniquilades pel dictador. Un primer pas en el procés de recuperació de la 

memòria històrica va ser la Llei de la memòria històrica ( Llei 52/2007, de 26 de desembre ). 

 

5.- Trenta-cinc anys després de la mort del dictador, una jutgessa argentina porta endavant una 

causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims de 

lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni poden ser amnistiats per cap tipus de “llei de punt 

final”. Fins i tot sent tramitada des d'instàncies internacionals, aquesta querella comença a 

esquerdar el mur d'impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones i organitzacions 

socials i polítiques venim combatent. Resulta, per tant, un fet d'importància transcendental en la 

lluita per la Justícia, la Veritat i la Reparació dels danys causats als centenars de milers de 

víctimes del franquisme.  

 



 

 

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llagostera pren els següents acords:  

 

Primer.- Condemnar la revolta militar feixista dirigida pel General Francisco Franco 

Bahamonde, el juliol de 1936, contra el govern republicà legítimament i democràticament 

constituït. Igualment, condemnem el règim dictatorial feixista posterior que durant quaranta 

anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els 

drets de les persones.  

 

Segon.- Donar suport incondicional a la Querella 4591-10, del Juzgado Nacional en lo Criminal 

y Correccional Federal Nº 1 de la Ciutat de Buenos Aires, de la República Argentina, que porta 

endavant la magistrada Dra. María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat 

contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el Franquisme. 

  

Tercer.- Instar a la ciutadania i sobretot als familiars de víctimes, a que donin donar suport a 

aquesta querella contra els crims del Franquisme.  

 

Quart.- Notificar aquest acord a la Xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina. 

 

Llagostera, 27 de gener de 2015 

 
Moció aprovada per acord de Plenari de data 27 de gener de 2016 
(Vot favorable dels Grups municipals de CiU, ERC-AM i ALL-E) 

 

 
 


