
Entitats memorialistes desaproven l'acte en el qual s'erigirà, al Fossar de la 
Pedrera, un monument a tots els combatents (franquistes inclosos) de la 
batalla de l'Ebre.

Diverses entitats memorialistes, encapçalades per l'Associació Catalana d'Expresos Polítics 
del Franquisme, manifesten la seva desaprovació a l'acte que l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa 
Cementiris de Barcelona tenen previst celebrar el proper dissabte dia 26 al Fossar de la Pedrera, en 
homenatge a tots els combatents de la batalla de l'Ebre, inclosos els franquistes. 

La desaprovació no és a l'homenatge en sí ni a la col·locació d'un monument, sinó que 
manifestem la nostra ferma oposició a que s'hagi elegit per realitzar-lo un espai com el Memorial 
del Fossar de la Pedrera, dedicat a les víctimes de la repressió franquista i considerat un dels espais 
emblemàtics del Memorial Democràtic. El Fossar de la Pedrera, inaugurat el 1985 pel president 
Jordi Pujol i l'alcalde Pasqual Maragall, inclou un conjunt de columnes amb noms de víctimes de la 
repressió franquista, diversos monòlits i esteles en homenatge a represaliats de diverses 
organitzacions i col·lectius antifranquistes, el mausoleu del President Lluís Companys, monuments 
a les víctimes del nazisme, als brigadistes internacionals, l'escultura “Pietat. Homenatge als 
immolats per la llibertat de Catalunya” en record a tots els executats pel franquisme a Catalunya 
després de la Guerra Civil, etc. És un espai, doncs, dedicat a la memòria antifranquista en el qual no
s'hi correspon un monument dedicat, encara que sigui conjuntament, a les forces feixistes (nazis 
alemanys i feixistes italians inclosos). 

L'acte s'ha organitzat sense comunicar-ho prèviament ni al Memorial Democràtic, ni a les 
entitats memorialistes de la ciutat, ni a alguns Grups Municipals que se n'han assabentat quan han 
rebut la invitació. No ha estat doncs discutida ni l'oportunitat de l'acte, ni especialment la seva 
ubicació. 

El president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, Enric Pubill, ha declarat 
la seva indignació pel fet que per primera vegada, i a iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, 
s'erigeixi al Fossar de la Pedrera un monument als dos bàndols de la Guerra Civil, trencant així el 
sentit antifranquista d'aquest espai únic a tot l'Estat. 

Ens dirigim als grups municipals de l'Ajuntament de la ciutat sensibles a la preservació de la
memòria històrica perquè expressin la seva disconformitat i a la vegada exigeixin explicacions a 
l'equip de govern per una decisió que trenca amb la tradició d'aquest consistori. 

Barcelona, 23 de juliol de 2014.
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   Senyor,

Després d’una reunió amb diferents Associacions Memorialistes, hem decidit renunciar a participar a la 
inauguració del monument en homenatge als combatents i víctimes de la batalla de l’Ebre, que està previst 
celebrar el proper dia 26. 

La raó és la de que considerem que és un greuja i un menyspreu a les víctimes del franquismes, que estant
enterrades en aquell Fossar de la Pedrera, lloc on ens ha costat molts anys de lluita per aconseguir que fos arranjat 
i ara sembla que es vulgui desvirtuar. 

A la vegada demanem sigui suspès l’acte per evitar més danys morals als familiars de les víctimes o bé 
instal·lar-lo en un altre indret del Cementiri, com ja va insinuar el Sr.Puigdollers a la reunió del dilluns passat. 

Ha de comprendre de que mentre els governs espanyols siguin de dretes o d’esquerres, i mantinguin la 
negativa a rehabilitar a tots aquells homes i dones, que foren jutjats per aquells tribunals militars il·legals, 
anul·lant les sentències de ple dret, no podem acceptar una reconciliació només per part nostra, els catalans, com 
vostè va senyalar. 

A la vegada volem recordar-li de que en el Fossar de la Pedrera, hi ha una inscripció en el mur que separa 
el llac de la resta, que diu: “Memorial als republicans afusellats pel franquisme 1939 – 1975 “. És un lloc a la 
memòria dels republicans i no per tots els que van participar a la guerra civil, en particular de les persones que 
lluitaven a favor del franquisme.

Lluitarem fins on podem per què el Fossar de la Pedrera sigui respectat. 

Esperant serà entesa la nostra decisió, mentre el saludem cordialment. 

                                                                                                   Pere Fortuny i Velázquez 

                                                                                                               President


