
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

ACORD GOV/146/2015, de 8 de setembre, pel qual es proclama el dia 15 d'octubre de 2015 Dia nacional en
memòria de les víctimes de la guerra civil i les víctimes de la repressió de la dictadura franquista.

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat de Catalunya i els altres poders
públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya, com a patrimoni
col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques.

El 15 d’octubre d’enguany s’escau el 75è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys i Jover, màxim representant institucional dels ciutadans d’aquest país i únic
president escollit democràticament de l’Europa occidental executat pel feixisme.

Atesa la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, i, en especial, la referència que s’hi fa en el
seu preàmbul al necessari reconeixement memorial a totes les víctimes, així com les nombroses resolucions del
Parlament de Catalunya en relació amb la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista,

Atesa l’existència de pluralitat de memòries, que han de ser reconegudes sense ressentiments i de forma
constructiva, les diverses iniciatives endegades i a endegar per a l’esclariment de la veritat i la necessitat de la
reparació moral i simbòlica de totes les víctimes i sobrevivents d’aquests esdeveniments,

Ateses les nombroses resolucions i informes dels diversos organismes de l’Organització de les Nacions Unides, i
en particular l’Informe de data 22 de juliol de 2014 del Relator Especial de l’ONU sobre la promoció de la
veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, després de la seva visita a Catalunya el gener de
2014,

A proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Proclamar el dia 15 d’octubre de 2015 “Dia nacional en memòria de les víctimes de la guerra civil i les
víctimes de la repressió de la dictadura franquista”.

 

—2 Adoptar les mesures necessàries per donar coneixement públic d’aquest acord a les diferents institucions
catalanes així com als ciutadans i organitzacions, en especial de víctimes de la guerra civil i la dictadura
franquista i les seves famílies, així com entitats memorialistes relacionades amb Catalunya.

 

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de setembre de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

(15.251.088)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6954 - 10.9.20151/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15251088-2015




