3.1.2.1. Moció en favor de la dignificació de la víctima del franquisme desenterrada
als Mas El Puig en pro d'una política activa de memòria democràtica, que presenta
el Grup Municipal CUP-SP
ACORD:

El passat 28 de juliol de 2015 el Departament de Governació i Relacions Institucionals va
dur a terme la prospecció i excavació d’una fossa al Mas del Puig de Torelló, que va
permetre recuperar les restes òssies d’una persona presumptament executada per les
tropes franquistes el 4 de febrer de 1939. A hores d’ara els treballs forenses continuen al
laboratori on s’intentarà establir les causes de la mort i identificar aquesta persona a
través de l’anàlisi del seu ADN.
Després de més 76 anys de silenci i oblit, la intervenció al Puig ha confirmat les diferents
fonts de memòria oral i de documentació històrica que feien referència a aquest episodi.
És per això que els grups municipals sotasignats ens veiem amb l’obligació moral de
restablir la dignitat d’aquesta persona i amb ella la nostra com a societat. La influència i
les pors derivades de la llarga nit de la dictadura franquista han arribat fins els nostres
dies en forma d’episodis com els del “mort del Puig”.
Per tot això, els grups sotasignats com a legítims representants de la voluntat popular
proposem al ple municipal les mesures següents:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
A) Demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya que tan bon punt tingui els resultats dels estudis de
la causa de la mort i del contrast genètic, en faci partícip aquest Ajuntament,
perquè els pugui fer públics amb la voluntat d’impulsar una política activa pel
que fa a la recuperació i identificació de persones desaparegudes durant la
Guerra Civil i el franquisme, com a eix bàsic de la memòria democràtica.
B) Senyalitzar el lloc dels fets amb un monòlit, escultura, placa o qualsevol altre
element distintiu que recordi l’episodi per tal fer-lo present a les generacions
actuals i futures i en pro d’una política activa de memòria democràtica.
C) En cas que s’acabi identificant la víctima, convidar als familiars d’aquesta a visitar
Torelló perquè coneguin el lloc dels fets i perquè puguem retre’ls, a ells i a la
víctima, un homenatge popular que esmeni el paper que com a societat hem
tingut al llarg d’aquests 76 anys de silenci.
D) En cas que s’acabi identificant la víctima, instar a la Comissió del Nomenclàtor
Local a incloure el seu nom, cognoms i nota biogràfica en alguna via pública o
equipament municipal en pro d’una política activa de memòria democràtica.
E) Reconèixer la valuosa i indispensable tasca que porten a terme les diferents
entitats i persones que treballen en el camp de la recuperació de la mem´`oria
històrica arreu del territori i en concret a Torelló, així com donar-los el suport
necessari en les futures accions que puguin impulsar al respecte.
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