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El rei Felip VI va rebre dissabte 
passat la vacuna contra el co-
ronavirus al Wizink Center de 
Madrid, un dels punts massius 
de vacunació habilitat a la ciu-
tat. El cap de l’Estat té 53 anys 
i, per tant, s’ha vacunat en el 
seu torn, ja que la Comunitat 
de Madrid està vacunant tots 
els adults entre 50 i 59 anys. 
Fonts del Palau de la Zarzuela 
van recalcar que va rebre la 
dosi «en lloc i temps segons li 
ha correspost». 

La Casa del Rei va infor-
mar ahir que el Monarca va 
acudir a l’estadi madrileny a 
vacunar-se després d’assis-
tir als actes del Dia de les For-
ces Armades. Segons van ex-
plicar les esmentades fonts, 
Felip VI va acudir a vacunar-
se acompanyat del cap del 
servei mèdic de la Casa del 
Rei, Juan Martínez, i del vice-
conseller madrileny de Sani-
tat, Antonio Zapatero, en 
qualitat de metge. 

Al contrari que la seva ma-
re, la reina Sofia, de 82 anys, 
que es va vacunar a l’ambula-
tori del districte de Fuenca-
rral-El Pardo, el més pròxim a 
la Zarzuela, Felip VI va acudir 
al Wizink Center, on la Comu-
nitat de Madrid està citant 
diàriament la població. No 
obstant, fonts de la Zarzuela 
van assegurar que no hi ha 
imatges del moment de la va-
cunació i tampoc van facilitar 
informació sobre la marca de 
la vacuna que se li va propor-
cionar al cap de l’Estat. 

Letizia, Elionor i Sofia 

Amb Felip VI vacunat només 
faltaria que els fossin admi-
nistrades les dosis a la reina 
Letizia, a la princesa Elionor i a 
la infanta Sofia. La Casa del Rei 
ja va explicar que ho faran 
«quan els correspongui» se-
gons els protocols marcats pel 
Ministeri de Sanitat. A més, el 
rei emèrit, Joan Carles I, està 
immunitzat al trobar-se resi-
dint als Emirats Àrabs Units 
des de l’agost passat. Quant a 
les infantes Elena i Cristina, 
totes dues van rebre la vacuna 
en aquest mateix país durant 
una visita al seu pare. n

Felip VI es 
vacuna lluny 
dels fotògrafs i 
no revela quina 
marca ha rebut

EL PERIÓDICO 
Madrid

Contra la Covid

Les víctimes dels atemptats del 
17-A a Catalunya celebren que la 
justícia els hagi posat «al lloc que 
correspon» al reconèixer el «mal-
tractament» que han patit en els 

últims anys, tot i que sospesen re-
córrer la sentència perquè també 
es condemni els terroristes com a 
còmplices dels assassinats de 
Barcelona i Cambrils. 

Antonio García, advocat de 
l’Associació 11-M, que va exercir 
l’acusació en la causa dels atemp-
tats; la presidenta de la Unitat 

d’Atenció i Valoració de Víctimes 
del Terrorisme (UAVAT), Rosa 
Bosch, i Robert Manrique, impul-
sor d’aquesta entitat, es van reu-
nir ahir a Barcelona amb part de 
les 74 víctimes que han represen-
tat davant els tribunals. 

Després de la reunió, a la qual 
va assistir també el regidor de 

l’Ajuntament de Barcelona Marc 
Serra, l’advocat va aplaudir que la 
sentència «cridi a l’ordre» per 
primera vegada, al denunciar que 
les víctimes han sigut les «grans 
oblidades» en el procés judicial pel 
17-A i reconèixer-les com a tals, 
malgrat que no hi hagi condem-
nes per assassinat perquè els au-
tors materials de la matança de la 
Rambla i de Cambrils estan morts. 

La sentència imposa penes 
d’entre 8 i 53 anys als tres únics 
jutjats pels atacs del 17-A, pels 
delictes de pertinença a orga -
nització terrorista, tinença, di -
pòsit així com fabricació de 
substància o aparells explosius i 
inflamables de caràcter terroris-
ta, a més d’estralls en temptativa 
de caràcter terrorista en concurs 
amb 29 delictes de lesions per 
imprudència greu. n

Les víctimes del 17-A celebren 
que se’ls repari el «mal tracte»
> Sospesen recórrer contra la sentència perquè també es 
condemni els tres terroristes com a còmplices dels assassinats

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Reunió a Barcelona

El Govern de Pedro Sánchez 
s’enfrontarà en les pròximes 
setmanes a la que, amb tota pro-
babilitat, serà la decisió que pot 
portar-li la factura política més 
gran de tota la legislatura: els in-
dults als presos de l’1-O. Després 
del sonor cop de porta del Tribu-
nal Suprem a avalar la mesura de 
gràcia, el Ministeri de Justícia ha 
d’embastar ara uns arguments 
que seran determinants perquè, 
arribat el cas, els magistrats no 
puguin revocar el previsible per-
dó de l’Executiu als líders del 
procés. Aquestes són algunes 
opcions que el Govern té sobre la 
taula per mirar de minimitzar el 
cost polític d’una mesura que ja 
ha mobilitzat en contra les dre-
tes i manté en guàrdia l’inde-
pendentisme. 

 
LA DATA. No existeix cap termi-
ni legal per prendre la decisió 
d’indultar. A partir d’ara, el Mi-
nisteri de Justícia ha de preparar 
l’expedient amb una proposta a 
favor o en contra de la concessió. 
El ministre del ram, Juan Carlos 
Campo, l’elevarà al Consell de 
Ministres, que l’estudiarà per 
adoptar la decisió que consideri 
més oportuna. 

Tot i que Sánchez podria 
allargar, per exemple, fins a l’úl-
tim Consell de Ministres abans 
de les vacances a la recerca d’un 
menor impacte, fonts governa-

mentals situen la decisió entre 
finals de juny i principis de juliol. 
Seria, en tot cas, després de les 
primàries del PSOE d’Andalusia, 
en les quals el líder socialista es 
juga destronar de manera defini-
tiva Susana Díaz. 

ELS LÍMITS DEL PERDÓ. Els 
 indults ja no podran ser totals, 
és a dir, el Govern ja no podrà 

perdonar la totalitat de les con-
demnes als presos del procés. La 
llei impedeix fer-ho quan el tri-
bunal sentenciador s’ha mani-
festat en contra de la mesura. 
Així les coses, l’indult només 
podrà ser parcial, això és, se’ls 
perdonaria únicament una part 
de les penes. Això deixa molt 
marge a l’Executiu per empren-
dre uns indults quirúrgics. 

L’opció que pot considerar-se 
menys nociva políticament par-
lant seria commutar-los els mí-
nims anys de condemna a cada 
pres perquè puguin ser excarce-
rats, però mantenir-los la pena 
d’inhabilitació que pesa també 
sobre tots ells. Segons les fonts 
jurídiques citades per Europa 
Press, els indults parcials su -
posarien, Codi Penal en mà, la 
seva posada en llibertat per 
l’obligada progressió al tercer 
grau penitenciari o, fins i tot, la 
llibertat condicional si, al restar 
els anys perdonats, ja haguessin 
complert dues terceres parts de 
la condemna. 

LA CONDICIÓ. L’indult es regeix 
per una llei de 1870 que ha tingut 
poques modificacions. Per això 
la seva concessió s’acompanya 
de certes fórmules que es repe-
teixen d’un cas a l’altre. En tots 
els concedits s’inclou l’afegitó 
d’«a condició que no torni a co-
metre delicte dolós en el termini 
de X anys des de la publicació del 
reial decret». Aquesta fórmula 
podria servir al Govern com a 
para-xocs davant les crítiques, ja 
que atorgaria als indults del 
 procés un caràcter reversible en 
cas, per exemple, que es complís 
la màxima que no deixa de repe-
tir un dels presos, el líder d’Òm-
nium, Jordi Cuixart: «Ho tor -
narem a fer». n

Indults amb bisturí

L’Executiu pot optar per aplicar una mesura quirúrgica per intentar minimitzar el possible  
desgast polític de perdonar els presos del procés. El Ministeri de Justícia pot limitar al màxim  

l’abast del benefici i condicionar-lo al fet que els líders de l’1-O no tornin a delinquir.

L’estratègia del Govern

JOSE RICO 
Barcelona

El president del Govern, Pedro Sánchez, el dia 26.

J. Hellín / Europa Press
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Els 16 assassinats del 17-A, 
encara impunes

ficar per què no els atribueix els as-
sassinats torna a mencionar el jut-
ge instructor: recorda que va ser ell 
qui, en el moment de processar els 
ara condemnats, “no va imputar-los 
els fets ocorreguts a Barcelona i 
Cambrils”, com també sostenia la 
Fiscalia. L’altra sorpresa del tribu-
nal liderat pel magistrat Félix Alfon-
so Guevara és que fa responsables 
Houli i Oukabir de 29 dels ferits a Al-
canar i els imposa una pena superi-
or a la que demanava la Fiscalia, i ai-
xò ha deixat esperança. 

Tot i que la sentència es va conèi-
xer dijous, té 1.018 pàgines i els advo-
cats asseguren que estan acabant de 
decidir si la recorreran i amb quins 
arguments. També esperen que la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat no re-
corrin per l’ampli reconeixement de 
víctimes. La Unitat d’Atenció i Valo-
ració als Afectats pel Terrorisme 
(UAVAT), que ha representat 74 víc-
times durant el judici, va fer ahir una 
trobada a Barcelona per valorar-ho. 
Les acusacions admeten que l’objec-
tiu dels recursos és focalitzar-los en 
la responsabilitat de Houli i Oukabir 

en els assassinats. L’advocat Anto-
nio García, de l’Associació 11-M, 
una de les acusacions populars, 
qüestiona que l’agost del 2017 el 
jutge instructor enviés Houli i Ou-
kabir a presó preventivament, com 
llavors volia la Fiscalia, per assas-
sinat i després no els processés per 
aquest delicte. 

“Còmplices o cooperadors” 
García defineix el processament 
del jutge instructor com una “llo-
sa” que els han posat a sobre, tot i 
que el van recórrer “fins a l’extenu-
ació”. L’advocat creu que els indi-
cis contra Houli i Oukabir “s’han 
convertit en sòlides proves”, sigui 
com a “còmplices o cooperadors” 
dels assassinats. De fet, afegeix que 
la llista de víctimes de la sentèn-
cia inclou els morts dels atemptats: 
“Falta la condemna penal, però en 
tenen la consideració”. L’advocat 
José Antonio Bitos, d’USPAC, un 
sindicat dels Mossos que repre-
senta alguns agents afectats, creu 
que el processament “ha sigut un 
obstacle” perquè Guevara no con-
demnés pels assassinats “o no en 
tingués la possibilitat”. “Si s’ha-
gués fet millor, el resultat seria 
molt diferent”, diu convençut. 

Bitos reconeix que “és molt di-
fícil” que amb els recursos es con-
demnin les morts, però confia en 
una altra petició: que facin respon-
sables Houli i Oukabir de les in-
demnitzacions de totes les vícti-
mes –ara només ho són pels afec-
tats a Alcanar–. L’advocat Agustí 
Carles, de l’acusació particular que 
representa els pares del nen de Ru-
bí assassinat a la Rambla, conside-
ra que per una qüestió processal 
“no es pot tancar la porta” de la res-
ponsabilitat dels assassinats i 
apunta que Guevara ja accepta “la 
teoria del risc” per condemnar Ou-
kabir pels 29 ferits a Alcanar –a di-
ferència de Houli, ell no era a Alca-
nar quan la casa va explotar. 

Carles també assegura que Gue-
vara “fa salts” a la sentència en al-
guns temes, com per exemple la re-
lació de l’imam de Ripoll Abdelba-
ki es-Satty amb el CNI, que no es 
menciona, i troba a faltar alguns 
detalls en la identificació de les se-
ves restes a Alcanar. L’advocat des-
taca que almenys reculli “la possi-
ble falta” de control de la normati-
va europea que obligava a vigilar la 
venda de material per fer explo-
sius, com va destapar l’ARA, enca-
ra que veu “excessiu” derivar-ho en 
una responsabilitat a l’Estat.e

La UAVAT, que ha representat 74 víctimes durant el judici, va fer ahir al matí una trobada a 
Barcelona per valorar la sentència. CRISTINA CALDERER

Els recursos a la sentència es focalitzen en les morts

ATAC TERRORISTA A CATALUNYA

La sentència del 17-A ha deixat una 
sensació agredolça. Ningú s’espera-
va que finalment es tinguessin en 
compte desenes de víctimes que el 
jutge instructor i el ministeri de l’In-
terior havien deixat fora –només 
n’incloïen poc més de 100 i ara se’n 
reconeixen més de 300–, i es coinci-
deix en qualificar això de “positiu”. 
Però un altre consens, del qual la Fis-
calia es despenja, és que es troba a fal-
tar que la sentència faci responsables 
els dos principals condemnats –Mo-
hamed Houli, el supervivent d’Alca-
nar, i Driss Oukabir, que va llogar la 
furgoneta de la Rambla– dels 16 as-
sassinats dels atemptats de Barcelo-
na i Cambrils. 

Formalment, les 14 morts a la 
Rambla, la del jove que aparcava el 
cotxe a la Zona Universitària i la de 
Cambrils han quedat impunes. A la 
sentència, l’Audiència Nacional diu 
que “absol” Houli i Oukabir dels de-
lictes d’homicidi, i quan ha de justi-

BARCELONA
PAU ESPARCH Esperança 

Els advocats 
encara veuen 
marge per 
demanar més 
responsabilitat

Obstacle 
Totes les 
acusacions 
coincideixen en 
assenyalar el 
jutge instructor
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Les víctimes dels atemp-
tats de la Rambla de Bar-
celona i Cambrils l’any
2017 estudien presentar
recurs davant l’Audiencia
Nacional, segons va expli-
car ahir a la premsa l’ad-
vocat de l’Associació 11-M
Afectats del Terrorisme,
Antonio García, després
d’una reunió celebrada
amb els afectats. Les víc-
times i els seus familiars
estan “valorant” la possi-
bilitat de demanar que
s’anul·li la part de la sen-
tència que descarta con-

demnar com a còmplices
o cooperadors necessaris
dels assassinats dos dels
supervivents de la cèl·lula.

“És aviat per decidir
què farem. Ho hem expo-
sat a les víctimes i pren-
drem una decisió aviat”,
va explicar García, que va
concretar que el termini
per presentar recurs da-
vant l’Audiencia Nacional
és de deu dies des de la pu-
blicació de la sentència,
que va ser dijous. “No és un
camí fàcil”, va reconèixer.

L’Audiencia Nacional
ha condemnat Mohamed
Houli Chemlal a 53 anys i
mig de presó i Driss Ou-

kabir, a 43, per haver for-
mat part de l’organització
terrorista que va provocar
els atemptats de Barce-
lona i Cambrils l’agost del
2017, però no els fa res-
ponsables de les setze víc-
times mortals i del cente-

nar de ferits. Per a Saïd
ben Iazza, la pena és de
vuit anys de presó.

L’advocat va assegurar
que ara cal treballar per
analitzar les indemnitza-
cions fixades “víctima a
víctima” i per plantejar les

reclamacions necessàries,
ja sigui en l’execució de
la sentència o mitjançant
instàncies al Ministeri de
l’Interior: “Obre la possibi-
litat que cap víctima quedi
fora i sense el reconeixe-
ment que mereix.”

Les víctimes dels
atemptats del 17 d’agost
del 2017 van celebrar ahir
al matí una reunió de tre-
ball a la Torre Jussana de
Barcelona en què van ana-
litzar la sentència i les
possibles conseqüències.
A banda d’Antonio Gar-
cía, advocat de l’Associa-
ció 11-M, que ha exercit
l’acusació en la causa dels
atemptats, hi van partici-
par la presidenta de la Uni-
tat d’Atenció i Valoració
d’Afectats del Terrorisme
(Uavat), Rosa Bosch, i Ro-
bert Manrique, impulsor
de l’entitat.

Bosch va demanar a les
institucions que treballin
més: “Les necessitem.”
“S’han de resoldre coses i
fa molts anys que ho es-
tem dient”, va dir. Bosch
assenyalava que “la sen-
tència posa en evidència
unes contradiccions ad-
ministratives greus, i una
falta de col·laboració i de
feina greu”. Per la seva
banda, el regidor de Drets
de Ciutadania de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Marc
Serra, assegurava ahir
que la sentència marca un
“punt d’inflexió en el re-
coneixement de les vícti-
mes” i obre “possibilitats
de reparació.” Per Serra,
el fet que la sentència re-
conegui més víctimes que
les admeses pel Ministeri
de l’Interior suposa “una
gran oportunitat” i la pos-
sibilitat que les adminis-
tracions “aprenguin” i sà-
piguen donar “una res-
posta molt més eficient i
adequada”.

D’altra banda, García
confia que ni la fiscalia ni
l’advocacia de l’Estat re-
corrin contra el reconeixe-
ment a les víctimes de la
sentència –“tant les con-
sideracions que s’hi fan
com la llista d’indemnitza-
cions”– i, sobre els recur-
sos que hi puguin presen-
tar les defenses, va dir:
“Em preocupen poc.” ■

E. Garcia
BARCELONA

Víctimes i afectats del 17-A
estudien presentar recurs
a Demanarien que s’anul·li la part de la sentència que descarta condemnar com a còmplices els
tres acusats a Celebren que la resolució judicial reconegui més víctimes i convivents de la tragèdia

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

27.05.21
Es va publicar la sentència
sobre els atemptats del
17 d’agost a Barcelona i
Cambrils.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

116
víctimes i familiars de di-
funts van ser indemnitzats
abans del judici amb 6,1 mi-
lions d’euros.

“La sentència marca
un pas transcendental
en el reconeixement
de les víctimes i els
convivents”
Antonio García
ADVOCAT DE L’ASSOCIACIÓ 11-M

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Flors i espelmes enceses en memòria de les víctimes, els dies posteriors a la tragèdia de la Rambla ■ ARXIU / ELISABETH MAGRE
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Barcelona no
vol restituir la
República al lloc
del Cinc d’Oros

SOCIETAT

L’Ajuntament de Barcelona no
vol restituir l’estàtua de la Re-
pública al punt més alt de
l’obelisc que hi ha a la plaça
del Cinc d’Oros després que
l’abril passat es retirés l’escut
del rei Joan Carles I que dona-
va un sentit monàrquic al mo-
nument. L’estàtua que origi-
nàriament es va posar en
aquest punt de Barcelona és
ara a la plaça Llucmajor, on es
va traslladar el 1990. El regi-
dor de Memòria Democràtica,
Jordi Rabassa, ha respost a
un prec escrit del grup de
Junts per Catalunya que de-
manava restituir la República
amb una còpia de l’estàtua
original o obrir un concurs per
tornar al monument el sentit
original d’homenatge a Pi i
Margall i la República. En la
mateixa resposta, el regidor
explica que instarà el Consell
Assessor d’Art Públic a valorar
“les qüestions referents a la
seva significació actual”. Des
de la comissió de la Dignitat
s’ha demanat que es deixi al
descobert el dany que les tro-
pes franquistes van causar en
retirar la placa original que es
dedicava al president Pi i Mar-
gall. ■ JORDI PANYELLA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

NACIONAL

97000

19674

Diario

107 CM² - 10%

1091 €

17

España

2 Junio, 2021

P.9



34  | Barcelona Diumenge, 30 de maig del 2021  |Barcelona34

Fa un mes no van faltar a la cita les 
cròniques sobre el 90è aniversari 
de la proclamació de la Segona Re-
pública, però van quedar pendents 
les postres, un relat sobre el desga-
vell que a Barcelona es va desenca-
denar a partir d’aquell 14 d’abril de 
1931 per rebatejar carrers i places 
de la ciutat, un procés al qual el 
qualificatiu d’orgia onomàstica no 
li va gran si es té en compte que, 
iniciada la Guerra Civil i davant la 
necessitat de buscar referents de 
personatges històrics rupturistes li 
van dedicar un carrer fins i tot a Es-
pàrtac, un homenatge clar i directe 
a l’espartaquisme alemany del pri-
mer terç del segle XX i, de manera 
més romàntica, a l’esclau que va 
desafiar Roma. Avui és el carrer 
d’Alt, a Trinitat Vella, un nom sen-
se gaire substància, la veritat. 

El 15 de febrer de 1939, tot i que 
només sigui per insistir en el (lite-
ralment) caos amb què van ser 
reanomenats els carrers de la ciu-
tat, es va publicar a La Vanguardia 
una carta molt curiosa. Feia gaire-
bé un mes que les tropes franquis-
tes havien conquerit la ciutat. 
Aquell lector va escriure queixós 
una carta al director pel fet que el 
seu carrer, avui Sant Pere Mitjà, 
conservés encara les plaques amb 
què va ser reanomenada aquesta 
via «durant l’època roja». Havia si-
gut dedicada a Santiago Salvador, 
l’anarquista que el 1893 va llançar 
dues bombes al Liceu, i així conti-
nuava dient-se quan el general Ya-
güe era ja amo i senyor de Barcelo-
na. Inacceptable, és clar. 

Espàrtac, Santiago Salvador, 
carrer de Pancho Villa, avui Baixa-
da de Sant Marià, carrer de la Des-
gràcia, que és com amb humor 
anticlerical es va rebatejar la graci-
enca Mare de Deú de Gràcia, Via 
Durruti, que és com es va descaval-
car del nomenclàtor la Via Laietana, 
igual que la Meridiana va perdre el 
seu nom per passar a ser l’avinguda 
de l’URSS... I així, com a mínim, fins 
a 131 canvis es van portar a terme. I 
de cada episodi se’n podria treure 
suc. Que el Portal de l’Àngel fos de-
dicat a la figura d’Ivan Pàvlov, pare 
de la teoria del reflex condicional, o 
sigui, un paio que va aconseguir 
que els gossos del laboratori sali-
vessin a l’escoltar una campana, té 
alguna cosa de premonitori, ja que 
pot ser que no hi hagi carrer a Bar-
celona més perversament concebut 
per desencadenar els sucs gàstrics 
de la compra que aquesta via domi-
nada per les mil cares comercials 
d’Amancio Ortega. 

Totes aquestes històries estan 
perfectament recollides en un lli-
bre que amb motiu del canvi de seu 
d’EL PERIÓDICO ha fet que el seu 

llom de color perla sortís en una 
prestatgeria de l’arxiu del diari. Ha 
sigut una gran troballa. Calles de 
Barcelona, ja que aquest és el seu 
nom, porta les firmes corals de 
Jaume Fabre, Josep Maria Huertas, 
Pepe Encinas i Pere Monés. Va ser 
publicat l’any 1982. És gairebé un 
llibre ancià. 

És una joia. Els autors es van 
submergir en centenars de docu-
ments, una feina de formiga, sens 
dubte, però, rellegit ara, amb pers-

pectiva, ve de gust treure’n, com si 
es tractés d’un escamarlà, algunes 
conclusions afegides. 

El capítol més suggeridor és el 
que nodreix aquesta crònica. Ve 
precedit d’unes pàgines en què es 
repassa què va succeir durant la 
dictadura del general Primo de Ri-
vera, que tampoc va estar mala-
ment. Víctor Hugo i Voltaire van ser 
trets del nomenclàtor igual que la 
sardana, que també va perdre el seu 
carrer. Se li va fer un lloc, al contra-

ri, a un malànima com el general 
Martínez Anido, pare de l’anome-
nada llei de fugues. Però substan-
cioses, vista amb ulls d’avui, són les 
pàgines dedicades a què va passar 
des del moment en què va caure la 
monarquia i Espanya es va desper-
tar republicana. Són pàgines inte-
ressants per debatre què passa 
quan es decideix una cosa en calent. 

Indult incomprensible 

Entre el 1931 i el 1936, dels 200 car-
rers que a Barcelona hi havia dedi-
cats a verges i sants només se’n van 
rebatejar com a laics sis. El primer 
afany va ser més des-monarquitzar. 
La plaça Reial, per exemple, va pas-
sar a ser la de Francesc Macià. Van 
caure altres reis i comtes. D’aques-
ta guillotina simbòlica es va salvar, 
que curiós, el carrer de Ferran, que, 
de vegades s’oblida, li va ser dedicat 
al seu dia a Ferran VII, el més roí 
dels reis que ha tingut Espanya, i 
allà segueix, encara que el seu nom 
fos maquillat el 1910 amb el truc de 
catalanitzar-ne el nom. 

Entre els pocs religiosos que van 
caure en aquella primera etapa no 
està de més remarcar el cas de l’in-
comprensiblement venerat Antoni 
María Claret, amb ulls d’avui, un 
ultraortodox en qüestions de la do-
na, segons la seva opinió, culpable 
dels mals de l’home, les quals ani-

MEMÒRIA DE LA LLISTA DE CARRERS 

L’orgia onomàstica 

de Barcelona

Més de 130 carrers de la ciutat van canviar de nom arran  
de la Segona República i la Guerra Civil, una bacanal 

 de baptismes que mereix no caure en l’oblit.

CARLES  
COLS 
 

Plaça de Francesc Macià, enclavament que a la Segona República va passar a dir-se dels Germans Badia i, després de la Guerra Civil, de Calvo Sotelo.

Maria d’Oultremont

Es va salvar de la 
‘guillotina’ el carrer 
de Ferran, que de 
vegades s’oblida 
que és de Ferran VII
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mava a reprendre amb càstig físic 
par tal que elles, «com a bones 
cristianes, pateixin i callin». És es-
trany que avui en dia ningú mogui 
un dit per posar fi a aquesta atza-
gaiada del nomenclàtor. 

Calamitats com aquesta va  
corregir la Barcelona republicana, 
però l’orgia onomàstica va arribar 
a partir del 18 de juliol de 1936, de 
la qual es poden treure un parell 
de lectures. 

La primera és que efectivament 
l’aixecament es va prendre com la 
imprudència d’uns militars els 
quals aviat es posaria en sendera. 
A gairebé tots els morts que va 
causar la insurrecció a Barce-
lona, guàrdies d’assalt fidels a 
la legalitat i diversos obrers, 
se’ls va dedicar immediata-
ment un carrer. La guerra va 
seguir el seu curs, com se sap, i 
aquesta norma es va aplicar 
amb insistència. La mort al 
front concedia un lloc a l’altar 
de la llista de carrers fins i tot en 
les més impensables circums-
tàncies. Antonio, germà de 
l’històric dirigent comunista 
Gregorio López Raimundo, 
va morir a Binèfar quan els 
milicians d’un control de car-
retera el van confondre amb un 
insurrecte. Així, va ser seu durant 
un temps el carrer de Bergara. 

Plaques reaprofitades 

La segona relectura que es pot 
treure d’aquella bacanal ono-
màstica, en la qual fins i tot va cal-
dre reaprofitar la part posterior de 
les plaques retirades per falta de 
marbre, és el poc pes que va tenir 
el catalanisme, al costat de la dis-
puta que mantenien les altres for-

ces que pugnaven per obtenir el 
control de la rereguarda, comu-
nistes i anarquistes. 

Un cas paradigmàtic és que els 
comunistes reanomenessin la Me -
ridiana com a avinguda de l’URSS i 
que, en contrapartida, la plaça de la 
Sagrada Família prengués el nom 
d’Ucraïna. El matís, una vegada 
passats 90 anys, és gairebé imper-
ceptible, però allò era una picada 
d’ullet a l’Exèrcit Negre, la força 
armada anarquista ucraïnesa que 
es va enfrontar als bolxevics als 
anys 20. Vaja, la guerra dins de la 

guerra que tan bé va explicar 
George Orwell a Homenatge a 

Catalunya, però en versió 
nomenclàtor. 

Tot allò ho va revertir el 
franquisme, per la via més 

beneita la major part de les 
vegades. Al carrer de la De-
mocràcia li va tocar ser la del 
Moviment Nacional. La gran 
llàstima és que entre tant 
penjar i despenjar plaques, 
tasca que va continuar, és 
clar, amb el retorn de la de-
mocràcia, es van perdre 
iniciatives formidables. El 
poeta Federico García Lor-

ca, que va tenir un breu però 
apassionat idil·li amb Barce-

lona l’any 1935, va ser assassinat 
un mes després d’esclatar la Gue-
rra Civil. Tant de dolor va causar 
aquell crim que per a ell va ser du-
rant uns anys l’actual car rer del 
Bisbe, al Gòtic. Avui el té a Nou Ba-
rris, que no està malament, però 
hauria sigut realment meravellós 
que l’hagués recuperat en ple cor 
de la ciutat, encara que fos fruit 
d’una orgia onomàstica que es va 
desencadenar fa 90 anys. n

El cèntric carrer del Bisbe es va dedicar al poeta Federico García Lorca poc després de la seva mort.

Maria d’Oultremont

Sant Pere Mitjà va passar a ser Santiago Salvador, l’anarquista del Liceu. 

Maria d’Oultremont

Guerra de noms Aquí  
hi ha 10 exemples dels 131 
canvis fets durant  
la Segona República. 

 

 

Plaça de l’Àngel 

Plaça de 
Dostoievski 

Carrer 
de Peris 

Mencheta  

Carrer  
d’Engels  

 
 

 

Via Laietana 

Via Durruti 

Portal 
de l’Àngel 

Carrer del Doctor 
Pàvlov  

  

Carrer de Sant 
Pere Mitjà 

Carrer de 
Santiago 
Salvador  

Avinguda 
Meridiana 

Avinguda  
de l’URSS 

 

Plaça de la 
Sagrada Família  

Plaça  
d’Ucraïna 

 

 

Plaça 
d’Urquinaona 

Plaça de Francesc 
Ferrer i Guàrdia 

Carrer 
del Bisbe 

Carrer de 
Federico García 

Lorca 

 

 

Plaça Reial 

Plaça de  
Francesc Macià 
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L’Ajuntament de Barcelona té 
previst iniciar ben aviat, aquest 
estiu, les obres per tancar el re-
cinte arqueològic de l’entorn de 
la bateria antiaèria del turó de  
la Rovira. Unes obres que serviran 
per instal·lar una tanca de dos 
metres d’altura i definir sis 
 portes d’accés al recinte, amb 
l’objectiu de «controlar la gran 
afluència de visitants, especial-
ment a la nit, que fan malbé les 
restes arqueològiques de les ve-
lles barraques i alteren el descans 
dels veïns», apunten fonts mu-
nicipals.  Afegeixen que la decisió 
de tirar endavant aquest tan -
cament es fa «per poder garantir 
la millor convivència entre un 
punt d’atracció històrica i paisat-
gística de la ciutat i els veïns que 
viuen a la zona». 

 L’accés quedarà restringit en 
horari nocturn, com ja es fa en al-
tres zones enjardinades i parcs de 
la ciutat. «Es mantindran els ac-
cessos des dels diferents fronts 
del turó de la Rovira i es crearà un 
recorregut extern a la nova tanca 
que enllaça amb aquests ac-
cessos, consolidant així un anell 
de connexió des de fora de la tan-
ca», remarca la mateixa font. 

Les obres tenen una durada 
prevista de sis mesos, costaran 
671.565 euros i deixaran, in -
sisteixen des del consistori, un 
itinerari exterior que estarà  sem -
pre obert, «de manera in de -
pendent dels horaris de tan -
cament de l’interior de l’àmbit 
arqueològic». 

Al mateix veïnat, les lectures 
sobre què significa o pot signifi-
car la imminent actuació són dia-
metralment diferents en funció 
de qui es pregunti. D’una banda, 
veïns dels carrers més pròxims a 

les bateries del Carmel, que fa dos 
anys que demanen solucions als 
continus i multitudinaris ‘bote-
llons’ amb vistes i les seves con-
seqüències, veuen el tancament 
com una victòria. En canvi d’al-
tres, igualment preocupats per 
protegir l’espai, denuncien que el 
tancament significa un pas més 
per acabar convertint el lloc en 
«un altre Park Güell». De fet, el 
lema de la concentració d’ahir al 

migdia a la plaça del Nen de la 
Rutlla, amb diverses desenes de 
persones, era literalment: «No al 
tancament de les bateries. No vo-
lem un altre parc Güell». 

La preocupació per la massifi-
cació turística de la zona –en 
aquest cas sobretot a les nits– és 
compartida per tots els veïns, 
allò que els separa és la manera 
com consideren que s’ha d’a -
frontar. Des del consistori parlen 
d’un «punt d’atracció històrica i 
paisatgística de la ciutat», però 
els veïns tenen clar que la qüestió 
clau és precisament la paraula 
que el consistori omet: la in -
negable atracció turística en què 
els últims anys s’ha convertit el 
privilegiat espai. 

Els ‘botellons’ de l’interior 

Els contraris a l’actuació –veïns 
del barri i de la resta de la ciutat– 
consideren que aixecar una tanca 
no solucionarà el problema de 
fons, que és, als seus ulls, el mo-
del d’explotació turística de la 
ciutat. Resoldrà els botellons a 
l’interior –qui sap si als pen-
dents–, però temen, insisteixen, 
que sigui un primer pas per aca-
bar imposant una entrada al lloc, 
com va passar anys enrere al veí 
parc Güell. «Que inverteixin els 
diners de la tanca a mantenir la 
muntanya cuidada», assenyalen. n 

El tancament de les bateries 
del Carmel divideix els veïns  

Mentre part dels residents aplaudeixen que s’instal·li una tanca, d’altres 
entenen que és un pas més en la ‘turistificació’ del turó de la Rovira. 

DECISIÓ POLÈMICA

HELENA LÓPEZ 

Barcelona

Recollida de firmes contra la instal·lació d’una tanca de dos metres per tancar les bateries del Carmel, ahir. 

Sergi Conesa 

Els opositors al  
pla del consistori 
creuen que l’espai 
es pot convertir en 
un nou ‘Park Güell’  

Miguel Blanca, mexicà de 42 
anys, va arribar a Barcelona en fa 
quatre. Casat i amb dues filles, 
després de graduar-se al seu pa-
ís va viure dos anys a Detroit i vuit 
a Phoenix. És vicepresident de 
People and Finance a T-Systems 
Iberia, una empresa tecnològica 
alemanya de serveis digitals amb 
presència a més de 20 països i 
amb 29.000 treballadors. 

 
— ¿Per què va escollir Barcelona? 
— La meva dona va néixer aquí, 
però va viure gran part de la seva 
vida a Mèxic, així que des que ens 
vam casar sempre hem tingut la 
inquietud de viure a Europa. Per 
sort, el 2017 em va sortir l’oportu-
nitat de traslladar-me per feina  
de T-Systems North America a 
 T-Systems Iberia. 

— ¿Quins aspectes de la ciutat 
destacaria? 
— La multiculturalitat i el talent 
que hi ha en aquesta ciutat. Barce-
lona té aquesta espurna de ciutat 
cosmopolita, una oferta cultural i 
gastronòmica impressionant que 
atrau sobretot noves generacions 
d’arreu del món. Sens dubte, el cli-
ma i la localització geogràfica 
també són envejables i fan de Bar-
celona una de les ciutats amb mi-
llor qualitat de vida del món. 

— ¿I què cal millorar? 
— El tema de la seguretat és 
 primordial. Crec que tots estem 
d’acord que les estadístiques 
van empitjorant cada any i 
aquesta tendència cal parar-la. 
Malgrat que Barcelona continua 
sent una ciutat molt segura en 
termes generals, no s’ha de dei-
xar que aquesta tendència ne-
gativa continuï. 

— ¿Quins són els punts forts  
de la ciutat per superar la crisi  
de la Covid? 
— Barcelona és una marca molt 
potent a nivell mundial, però ha 
d’eliminar de la seva imatge el 

conflicte polític. És una ciutat en-
vejable que hauria d’acollir molts 
més esdeveniments internacio-
nals de tota mena, de la talla del 
Mobile World Congress, durant tot 
l’any. D’altra banda, la ciutat hau-
ria de potenciar més el talent jove 
que viu aquí, sobretot en l’àmbit 
tecnològic. Barcelona és un punt 
important de gestació de start-ups 
tecnològiques i la ciutat hauria de 
fer també èmfasi en aquest fet. 

— ¿Què espera de la Barcelona 
dels pròxims anys? 
— Que continuï sent avantguar-
dista i disruptiva. Que aposti pel 
desenvolupament de la indústria 
digital i esdevingui un referent  
no només a nivell europeu, sinó 
també a nivell mundial. Que sigui 
un exemple en termes de soste-
nibilitat, responsabilitat social i 
desenvolupament tecnològic. En 
poques paraules, ¡que es torni a 
posar de moda! 

— ¿Quina sent que és la seva 
 ciutat? ¿Què és el que més troba  
a faltar ? 
— Definitivament, Barcelona és la 
meva ciutat. He viscut en cinc ciu-
tats diferents, tres països i dos 
continents i puc dir que cada lloc té 
el seu encant. Sens dubte, de Mèxic 
trobo a faltar el caliu de la gent i  
el menjar i, dels Estats Units, la 
mentalitat de negocis, innovació i 
atenció al client. n

«Barcelona ha 
d’apostar per la 
indústria digital» 

B. G. 
Barcelona

EL PERIÓDICO entrevista, amb  
Barcelona Global, diferents  
professionals internacionals que  

han triat viure i treballar a la capital catalana. 

Miguel Blanca

Miguel Blanca. 
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Mansions de Sarrià abandonades van acollir infants 
refugiats durant la Guerra Civil 
Sarrià – Sant Gervasi va ser un dels districtes que va acollir més nens en mansions que havien 
estat abandonades o requisades 
 
Clara Vera Colina | Montse Llorens Sala  
 
 dijous, 3 de juny del 2021 
 

Durant la Guerra Civil, Catalunya va rebre un milió de desplaçats d’arreu de l’estat espanyol, 
que en aquell moment representava un terç de la població total. Centenars d’aquests refugiats 
eren infants orfes o nens que les seves famílies van haver d’enviar a zones menys perilloses, 
com Catalunya, on encara no havia arribat el front nacional. Molts van sobreviure la guerra 
convivint en colònies, creades específicament per als infants. 

Mansions convertides en colònies 

Va haver-hi centenars de colònies infantils a Catalunya, que es van situar a pobles, com Sitges o 
Teià, i als afores de ciutats, com Sarrià o Sant Gervasi, a Barcelona, una de les ciutats que va 
patir més la guerra. Eren zones més segures perquè hi havia menys risc de bombardejos, en estar 
apartades dels grans nuclis urbans. La majoria de refugis infantils van situar-se en cases 
particulars, tot i que espais com el Palau de Pedralbes i el Monestir de Santa Isabel, que va 
convertir-se en el refugi La Passionària, també van acollir molts nens. 

Colònia Rosa Luxemburg, a l’avinguda del Tibidabo, actualment seu del rectorat de la UOC  
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Les colònies es van situar en grans mansions amb jardí que havien estat abandonades pels seus 
rics propietaris o requisades pel bàndol republicà. Finques idònies per acollir infants desplaçats, 
perquè tenien espai exterior i tots els serveis domèstics necessaris per viure: cuina, lavabos, 
grans menjadors i diverses estances on dormir els infants, com es veu en imatges cedides per 
l’Arxiu Suís. 

Llar i escola per a nens refugiats 

Les colònies eren refugis especialment pensats per a infants i recollien la tradició pedagògica de 
les colònies escolars, d’estar en contacte amb l’aire lliure i la natura. “En temps de guerra la 
missió principal era protegir els infants i alhora fer de substitut de la seva llar, tenir cura de 
l’alimentació, de la higiene, de la salut. També s’hi donaven classes, i es feien activitats 
lúdiques”, explica la historiadora Maria Ojuel Solsona, comissària de l’exposició “L’àlbum de 
la Ruth.” La mostra, que es pot veure a la seu del Memorial Democràtic, és un recull de fotos 
que va fer Ruth von Wild mentre feia de voluntària a les colònies de Barcelona i mostra la tasca 
de l’Ajuda Suïssa. 

Infants refugiats fan classe a la colònia Nadedja Krúpskaia  

Què se n’ha fet, d’aquestes cases? 

Una d’aquestes cases va ser la colònia Elisenda, al passeig de la Reina Elisenda de Montcada, 
que actualment és una casa privada, igual que la colònia Herzberg, al passatge de Llovera. La 
colònia Nadedja Krúpskaia, al carrer del Rector Ubach, actualment és l’Escola Augusta, i la de 
Rosa Luxemburg, a l’avinguda del Tibidabo, és la seu del rectorat de la UOC. D’altres, com la 
casa dels quàquers, al carrer d’Anglí, van desaparèixer. 
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L’Ajuda Suïssa tenia camions per transportar persones i mercaderies  

Ajuda local i internacional 

Les colònies van ser iniciativa d’entitats locals com l’Ajut Infantil de Rereguarda, que depenia 
de la UGT i PSUC. També hi col·laboraven ONG estrangeres com l’Ajuda Suïssa, l’Ajuda 
Sueca, o Save The Children, entre d’altres. L‘Ajuda Suïssa va ser una plataforma d’ONG que va 
ajudar en les evacuacions dels infants de les zones castigades cap a les més segures, com eren 
València i Catalunya.  

També muntaven menjadors i proporcionaven productes de primera necessitat a les colònies 
com farina, cacau o sabó. Molts dels seus integrants, sobretot dones, van dedicar esforços a fer 
millor la vida dels nens desplaçats. Al final de la guerra, van seguir la tasca en noves colònies 
ubicades a França des de l’exili. 
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Engega la
SUPERBIBLIOTECA
Consens per iniciar les obres del gran edifici

dedicat al llibre a Barcelona

XAVI AYÉN
Barcelona

E
l projecte de cons-
truir unagranbibli-
otecapública aBar-
celona torna a
prendre vida. El
ministre de Cultu-

ra, JoséManuel RodríguezUribes,
ho ha assenyalat com a prioritari i,
per primera vegada en molt de
temps, es detecten moviments
clars. D’una banda, s’ha aprovat la
nova llicència per a l’enderroc de
l’anomenada ‘ala de correus’ de
l’EstaciódeFrança–queocupauna
part del solar on s’edificaria–, de-
molició prevista per al 2022. De
l’altra, es convocarà –just abans o
després de les vacances d’estiu–
unareunióde les tresadministraci-
ons implicades –Estat, Generalitat
i Ajuntament– per impulsar la
qüestió i redefinir-ne les caracte-
rístiques.
La que ja podria dir-se ‘la Sagra-

da Família de les biblioteques’ (per
la tardança) té una història que es
remunta al 1996, quan es va decidir
queel centre s’alçaria a l’anticmer-
catdelBorn.Quanesvan iniciar les
obres, el 2001, van aparèixer restes
arqueològiquesde la ciutatquevan

convertir el lloc en l’actual Centre
de Cultura i Memòria. Després
d’estudiar-se diverses ubicacions,
es va acordar construir la bibliote-
ca al costat de l’Estació deFrança, i
el 2010el projecte arquitectònicde
l’estudi Nitidus, de Josep Maria
Miró, va guanyar el concurs amb
una proposta de tres grans mòduls
vidrats en un edifici de 18.000me-
tres quadrats (15.900 d’ús bibliote-
cari) i capacitat per a 600.000 vo-
lums en més de 7.000 metres qua-
drats. Seria, doncs, una de les més
grans d’Espanya, només superada

per la Biblioteca Nacional de Ma-
drid. El 2012 es va presentar la ver-
sió final, aprovada pel ministeri i
que incloïa, entre altres coses, dos
auditoris de 300 i 120 places, una
sala d’exposicions i un espai jove
de 640metres quadrats.
Tot això s’ha d’edificar en un so-

lar que, avui dia, està dividit en tres
parts: l’aparcamentdecotxesa l’es-
querrade l’EstaciódeFrança, l’edi-
fici conegut com ‘ala de correus’ de
l’estació -perquè, al seu dia, va aco-
llir les cartes que arribaven per
tren i que després va ser la facultat

de Dret de la UPF- i l’ampli solar
que hi ha al darrere. El projecte va
estar totalment aturat entre el 2012
i el 2018, quan es va tornar a trami-
tar la llicènciadedemolicióperquè
l’anterior havia caducat.
Els terrenys els cedeix l’Ajunta-

ment, l’edifici del solar éspropietat
del ministeri, que paga les obres,
pressupostades en 32 milions més
IVA (un total de 39 milions) i la
gestió de la futura biblioteca cor-
respon a la Generalitat de Catalu-
nya. L’enderroc costa un milió
d’euros, que consten en els pressu-

postos generals de l’Estat del 2021.
Rosa Tubau, directora general

de Creació, Acció Territorial i Bi-
blioteques de la Generalitat, recor-
da que “el govern del PP va eli-
minar la partida pressupostària
designada a la construcció de la
biblioteca. La negociació dels
pressupostos del 2021 ha permès
recuperar la partida de 39 milions,
que s’aniran distribuint en els prò-
xims anys segons l’execució de les
obres”.
“Volem enderrocar aquest ala

–afirma la directora general del
Llibre, María José Gálvez–, però
no hi deixarem cap esquerda, l’en-
derrocarem per construir-hi des-
prés. Tinc el mandat del ministre
queésunaprioritat.Entenimlavo-
luntat, el pressupost i el projecte
arquitectònic”.
Barcelona és una de les poques

províncies espanyoles sense una
biblioteca de l’Estat, amb Navarra,
Guipúscoa i Biscaia, que es regei-
xenpelrègimforal ino lademanen.
Un neòfit podria demanar: si Bar-
celona té 40 biblioteques, entre les
quals la Biblioteca de Catalunya,
per què en cal una altra? “Per co-
mençar, és una obligació legal
–respon Gálvez– i, més enllà d’ai-
xò,Barcelona,comaciutat literària

Cultura
La redefinició dels centres de lectura després de la pandèmia
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de la Unesco i amb gran capacitat
de producció editorial, té l’obliga-
ció moral de tenir una gran biblio-
teca referent demodernitat”.
Per Joan Subirats, tinent d’alcal-

de de l’Ajuntament i responsable
de Cultura, “no pot ser una biblio-
teca convencional. Cal aprofitar
l’oportunitat per fer una cosa dife-
rent,mésnova iexperimental, en la
línia de les de Hèlsinki, Amster-
dam o Oslo. Aquest nou format va
més enllà d’un lloc on hi ha llibres,
hauria de ser un centre cultural, de
difusió de la cultura, la lectura, de
recercadenous formats, laboratori
de creació literària i debat, que en-
carni la capitalitat editorial deBar-
celona i on siguin presents, també,
lamúsica i el cinema”.
CarmeFenoll, quevaser respon-

sable de les Biblioteques de la Ge-
neralitat entre el 2012 i el 2017 i ac-
tualment és cap de gabinet del rec-
torde laUPC,creuque“no tenirun
gran referent contemporani del
móndel llibreésundèficitqueBar-
celona no es pot permetre. Avui,
aquests llocs són el principal espai
de trobada intergeneracional.En la
pandèmia, vam trobar a faltar es-
pais de socialització i convivència.
Barcelona ha de somiar tenir la bi-
blioteca més avançada d’Europa,

ÀLEX GARCIA

Això és una
biblioteca
A l’esquerra, part
de l’espai on està
previst ubicar la
Biblioteca Pública:
on ara hi ha el
pàrquing, a l’edifici
del fons (que serà
enderrocat) i al
solar de darrere,
que queda fora de la
imatge. A la dreta,
una projecció virtual

Ursula K. Le Guin ja va preveure el 1972 cap a on aniria la humanitat uns decennis més tard. Així ho
demostra la seva novel·la El nom del món és bosc (Raig Verd). L’escriptora nord-americana, reconegu-
da per les seves obres de gènere fantàstic, retrata un planeta, Altshe, on habiten els criatins, que són
una branca de l’evolució de l’espècie humana adaptada completament al seu planeta. /Magí Camps

URSULA K. LE GUIN JA VA PREVEURE LA CRISI ECOLÒGICA I BÈL·LICA FA MIG SEGLE

Literatura

Per fer boca LLEGIU MÉS
INFORMACIÓ
AL WEB

www.lavanguardia.com/cultura

NITIDUS

com han fet Amsterdam, Oslo o
Hèlsinki. Un lloc de creació, amb
serveisque t’ajudena trobar feinao
a millorar les teves habilitats tec-
nològiques. Un centre de formació
que t’acompanya al llarg de la vida.
Cal?Bé, quèpassaria si no existís el
MNAC?O l’Estadi Olímpic?Ningú
no faria una vaga de famperquè els
posessin, però no tenir-los ens em-
petiteix”.
Totes les administracions estan

d’acord enuna gestió conjunta, per
lacoordinacióamblesbiblioteques
quehiha iperuntemaeconòmic, ja
que la Generalitat no es veu assu-
mint en solitari el pressupost anual
d’una institució que podria tenir
100 empleats. Gálvez i Tubau afir-
men que el nom amb el que treba-
llen és Biblioteca Pública –no pro-
vincial– deBarcelona.
Elprojecte lliurat el 2012pels ar-

quitectes, serveix? “Té més de deu
anys –responGálvez– i caldrà veu-
re-ho. La pandèmia ha modificat
els hàbits bibliotecaris i de lectura,
i ens hi hem d’adaptar. Primera-
ment enderrocarem l’edifici, des-
prés ja revisarem el projecte”.
“Caldrà fer-hi modificacions”, as-
segura Subirats. Per Tubau, els
canvis s’han d’ajustar “a incorpo-
rar lesúltimes tendènciescomaes-

pais destinats a makerspaces, tele-
treball, laboratoris de creació o
participació ciutadana i de desco-
briment tecnològic (realitat virtu-
al, MusicLab)”. A parer seu, “no
haurien de comportar grans can-
vis, altrament caldria tornar a lici-
tarelprojecte i seriaunnouretard i
una despesa addicional”.
Tot i que la ubicació no la discu-

teix cap dels tres governs, Patrici
Tixis, president dels editors espa-
nyols i catalans, opina que “la pos-
sibilitatdedisposard’unlloconpo-
derveureelpaperque téBarcelona
en el món del llibre, així com d’un
centre d’estudis i arxius sobre
aquest tema, mereix repensar el
projecte, per veure si aquest espai
és idoni o si es pot disposar d’un
lloc alternatiu al centrede la ciutat,
com seria l’edifici del Banc d’Espa-
nya”. En una línia semblant, Fenoll
veu “un únic inconvenient al pro-
jecte actual, que és el lloc. A Am-
sterdam, París o Viena es constru-
eixen en espais molt cèntrics, amb
molt moviment”. Però l’opció del
Banc d’Espanya presenta proble-
mes comara que, segons fonts pro-
peres al projecte, “l’estructura de
l’edifici no permet la creació de
gransespaisdiàfans” i, amés,queel
Banc d’Espanya no vol el cedir, no-
més ho faria per ordre del Govern
espanyol.c

Cronologia: un quart de segle amb el tema
1997
Es firma l’acordentreelMi-
nisterideCultura (Esperanza
Aguirre), elDepartament
deCulturade laGeneralitat
(JoanMariaPujals) i l’Ajunta-
mentdeBarcelona (JoanClos)
perconstruirunagranbiblio-
tecaa l’anticmercatdelBorn,
tancatdesdel 1971.

2001
Comencen lesobresde labiblio-
teca, ihi apareixen les restes
de laciutatdel 1714, i ésperaixò
que, el2002, esdecideixcan-
cel·larelprojecte i erigir al seu
llocuncentreexplicatiude les
troballesarquitectòniques,
quevande l’èpocaromanaal
segleXVIII.Elprojectede
bibliotecaquedaparalitzat,
malgrat lesprotestesdelsveïns.
L’alcaldeClosofereixel solar
de l’estaciódeFrança.

2005
Desprésdeconsideraralternati-
vescomlaSagrera, els tresgo-
vernsaccepten lanovaubicació.

2008
XavierTrias,delgrupmunicipal
deCiU, llançaunanovapropos-
ta: l’edificidelBancd’Espanya
a laplaçaCatalunya.

2010
ElGovernconvocaunconcurs
perconstruir l’edifici, quegua-
nya l’estudiNitidus,deJosep
MariaMiró, ambunpressupost
de32milionsmésIVA.S’hi
integren les restesarqueològi-
ques trobadesal solarel2006.

2012
AprovatelprojectedeNitidus.
Paral·lelament, JordiPortabella,
d’ERCa l’Ajuntament,proposa
de fer labibliotecaa l’edificide
Correusal finaldeViaLaietana.

2018
S’inicienels tràmitsperobtenir
unanova llicènciad’enderroc
de l’edificide l’aladecorreusde
l’estació,desprésd’anysde
paràlisipel fetqueelGovern
centralnohihahabilitat cap
partidapressupostària.

2021
Aprovada la llicènciad’enderro-
cament.Primerareunióprevista
de lacomissiódeseguimentde
les tresadministracions.

2022
Enderrocprevistde l’edifici
quedivideixendosel solar
ons’edificarà labiblioteca.
Pressupost:unmiliód’euros.

2023
Possibledatad’inicide lesobres
(ambmolts interrogantsenca-
ra),divididesen tres fases.En
laprimera, s’instal·larienels
fonaments, laplanta subterrà-
nia, elsdipòsits, el garatge i les
sales infantils ipolivalents.En
la segona, l’edificid’oficines,
el vestíbul i lazonadepremsa.
En la tercera, elblocmésgran,
ambles salesde lectura, les
audiovisuals i lacafeteria.

2026
Possibledatad’acabamentde
lesobresde labiblioteca, segons
lesprevisionsmésoptimistes.

Un símbol per a la Barcelona del llibre

Noésveu gaireclar , avui, que
aturar l’any2002 lesobresem-
brionàriesde laBibliotecaPú-
blicadeBarcelonaalBorn,per
erigir al seu llocuncentrecon-
sagrataalgunes ruïnesprèvies
al 1714, fos lamillor ideadelmón.
Potser, s’hadit, podienhaver-se
conservat i alhoraedificar-hi
a sobre, comesva ferambles
romanesdelMuseudeBadalona.
Aixònovapassar i avui tenim
unCentredeCultura iMemòria
delBorndesaprofitat i ideològi-
camentesbiaixat, i encara sense
unespaidel llibre impulsatper
tresadministracions.

Perònohemde plorarper la
lletques’havessat.Desprésdel
girde l’any2002esvanbuscar
emplaçamentsalternatius. Jo
recordohaver sentit comentaris
il·lusionants sobreaixòde figu-

resmunicipals comFerran
Mascarell, JordiMartí, Jaume
CollbonioXavierMarcé;de
responsablesbibliotecaris
comAssumptaBailacoCarme
Fenoll; deministresosecretaris
d’estat comCésarAntonioMo-
lina, JoséMaríaLassalleoJosé
Guirao; novamentdeMascarell
quanvaserconseller, i d’alts
càrrecsde laGeneralitat.Des
del2011hihaunprojectearqui-
tectònicen fermadjudicata
l’estudiNitidus.Però lacrisi
econòmica i elprocésenvan
congelar laposadaenmarxa.
Enàmbits culturals i gremials

s’hapostulat al llargd’aquests
anysque lanovaBibliotecade
l’Estat aBarcelonahauriade
compliruna funcióemblemàtica.
Nohauriadeserunamésde les
desenes–majoritàriamentex-
cel·lents tantenelplaarquitec-
tòniccomenel funcional–que
integrenelConsorcideBiblio-
teques. Caldriaqueelnouespai
aportésunvalorafegitque fes
visibleBarcelonacomlacapital

editorial i la ciutat literàriade la
Unescoqueés.S’haapuntatque
podriadesenvoluparambiciosos
programesculturals comlaNew
YorkPublicLibrary; allotjarels
arxiuseditorialsde laciutat, avui
dispersos; oferirunmuseudel
llibrecomelde laBiblioteca
NacionaldeMadrid; que fosuna
referènciaperal turismecultu-
ral.ElprojectedeNitidus, segons
elqueesva ferpúblic,nopreveia
aquestes funcionscomplemen-
tàries, ipotsercaldria revisar-lo.
Recentment s’haparlatde

novesubicacions, comelBanc
d’Espanyaa laplaçaCatalunya.
Desprésdevintanysd’espera–a
sumarals transcorregutsdesque
esva firmarelprimerconveniel
1989–nosónpocselsquepen-
sen:ques’aixequionsigui,men-
tre sigui ambrapidesa i aprofi-
tantuncompromísdefinitiu.
Peròsinose lidonaelvalor

simbòlic i irradiadorque laBar-
celonadel llibre i els tempsac-
tuals necessiten,noserà la
GranBibliotecade laciutat.

ANÀLISI

Sergio
Vila-Sanjuán
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RAFAEL J. ÁLVAREZ  VIC 
La placa es un cuadrado de metal del 
tamaño de una tele mediana.   

Pero ya nadie la ve.   
Allí, vertical y solo, sobrevive ca-

muflado entre vallas el único símbo-
lo institucional de Vic en memoria 
de los 10 asesinados por ETA en la 
casa cuartel de la Guardia Civil el 29 
de mayo de 1991.  

En record de totes les víctimes del 
terrorisme. Vic, 29 de maig de 1991-
13 de juny de 2009.  

Los políticos de Vic, histórico nú-
cleo nacionalista e independentista, 
tardaron 18 años en poner la placa 
y homenajear a tres guardias, una 
esposa, una anciana y cinco niños.  

El solar del edificio fue durante 
décadas una incómoda nada, una ex-
planada para aparcar.  

Con una placa.   
Hoy, 30 años después, se está cons-

truyendo la Biblioteca de Vic, que en 
2021 acogerá, 31 años después, un 
memorial por unas víctimas archi-

vadas por las instituciones pero re-
cordadas por el pueblo.   

Vic, que empieza como se escribe 
víctimas, es una paradoja: no ha ol-
vidado lo que no está recordado.  

«Vic es un sitio muy catalanista, 
donde la Guardia Civil se ve como 
parte de las ‘fuerzas de ocupación’. 
Ese sector ideológico vivió un dile-
ma moral entre escoger el bien y el 
mal. El malo es ETA pero cuesta atri-
buir el papel de bueno a la Guarda 
Civil. Si el ataque no hubiera sido 

contra la Guardia Civil, la reacción 
habría sido más contundente, tenien-
do también en cuenta que para la 
gente de Vic es muy desasosegante 
lo que pasó, una mezcla de pena, de-
solación y desconcierto. Un ¿por qué 
aquí? No se esconde lo que pasó, pe-
ro tampoco se manifiesta. Pero aquí 
no hay debate: nadie defiende a ETA».   

En este párrafo de Joan Carles Ro-
vira, que se ha pasado la vida ense-
ñando Ética y Filosofía en Vic, con-
fluyen todas las ideas de los vecinos 

al resumir estos 30 años: desconcier-
to, dolor, carácter sobrio, ambigüe-
dad política, falta de homenaje pú-
blico, rechazo a ETA...   

Y eso vale para su colega Ramón 
Casals: «Hubo estupor e incompren-
sión. Luego llegó la solidaridad y una 
vivencia íntima en silencio».  

Vic es lo contrario al simplismo. 
Estamos en un lugar con 47.000 ha-
bitantes, el 30% inmigrantes, donde 
hay 125 nacionalidades, se hablan 
150 idiomas y conviven catalanes na-
cionalistas y no con extranjeros de 
varios credos y restos de la emigra-
ción de la España del sur en los 60.   

Ataviada con su hiyab, Mariam 
pasa delante de la placa a diario. Tie-
ne 20 años y nació aquí. «Sé que es-
taba la Guardia Civil y pasó algo gor-
do. Me lo contó mi padre. Pero no es 
un tema de conversación. ¿ETA? No 
me suena. Estaría bien un reconoci-
miento mayor para las víctimas».  

Con un regalo para su bisnieto, 
Asunción aún recuerda su casa sin 

Vic, 30 años de olvido y silencio 
político a las víctimas de ETA 
El epicentro del secesionismo vive entre el ocultamiento institucional y el recuerdo popular el 
ataque a la casa cuartel de la Guardia Civil, uno de los atentados más salvajes de la banda 

«Los etarras nos vieron 
jugar y nos mataron» 
Cristina tenía 7 años, fue herida y perdió a su hermana / Víctimas e 
investigadores reconstruyen el brutal ataque tres décadas después

R. J. Á. VIC / LORCA 
Un barullo de niños juega en el patio, 
una U rodeada de paredes excepto 
en una parte, esa abertura por don-
de vendrá la muerte. Son las siete de 
la tarde y la casa cuartel es un expe-
rimento de vida cotidiana, adultos en 
los pisos o charlando abajo, adoles-
centes a su bola y niños voceando fút-
bol y rayuelas o cuchicheando la aven-
tura de la infancia.    

El patio es un recreo.    
Unas horas antes, a mediodía, tres 

tipos se han acercado al lugar. Tienen 
un R-11 con 216 kilos de amonal. Quie-
ren deslizar el coche por una rampa 
que lo llevará al patio. Pero a medio-
día la puerta está cerrada. Llevan dí-
as vigilando este edificio donde viven 
14 familias con 22 niños y saben que 
algunas tardes el portón está abierto.   

Y entonces deciden volver. A las 
siete de la tarde.   

A las 19.05 horas, Cristina está ju-
gando con Isabel pero se hace pis y 
se aleja del patio para subir a casa de 
su amiga. Aún no sabe que no le da-
rá tiempo. Un coche, sin conductor, 
está entrando en el patio y una ma-
dre grita a todos los niños que se apar-
ten. «¡Un coche, fuera, fuera!».   

Es la muerte bajando lenta para 
matar rápido.   

«Se oyó un estruendo. Había hu-
mo y polvo. Fui a buscar a mis herma-
nos pequeños y me cayó encima una 
cornisa o un ladrillo. Un señor nos sa-
có pero Vanesa no venía... Lo recuer-
do como si fuera hoy. Me acuerdo de 
que hasta se me cortó el pis».  

Cristina Ruiz Lara tenía 7 años y 
es la niña desconcertada del fondo de 
la foto más icónica del atentado de 

Vic. Cristina Ruiz Lara es hoy es una  
adulta de 37 años con un duelo de ni-
ñez detenida desde aquel día.   

Aquel 29 de mayo de 1991.   
Hoy se cumplen 30 años del ata-

que a los habitantes de la casa cuar-
tel de la Guardia Civil de Vic (Barce-
lona), uno de los viles vómitos de ETA, 
empeñada en socializar el terror.   

Jon Félix Erezuma, Joan Carles 
Monteagudo y Juan José Zubieta pre-
pararon un coche-bomba, lo desliza-
ron hasta la casa cuartel y acciona-
ron un detonador. La explosión des-
trozó a varias víctimas y derribó el in-
mueble, una montonera de escom-
bros, vigas, hierros, muebles y tube-
rías que aplastó a otras tantas.  

El parte de aquel atentado fue el 

del crimen contra una humanidad: 
10 muertos y 44 heridos. ETA mató a 
Juan Salas (guardia civil, 48 años), 
Baudilia Duque (su suegra, 78), Juan 
Chincoa (guardia civil, 30 años), Nu-
ria Ribó (trabajadora textil y mujer 
de Chincoa, 21), Francisco Cipriano 
(estudiante, 17 años), Rosa María Ro-
sas (14), Vanesa Ruiz Lara (11), Ana 
Cristina Porras (10) y Pilar Quesada 
(8). Y a Ramón Mayo, un guardia ci-
vil atropellado por una ambulancia 
mientras ayudaba en el rescate.  

Eso podría haberle pasado a Joa-
quim, el cuñado de Juan Chincoa y 
de Nuria Ribó, que trepó por los es-
combros en cuanto llegó al infierno. 
«Sabía dónde vivían ‘Chinqui’, Nuria 
y la niña, aunque su piso ya no exis-
tía. Subí por los escombros mientras 
me gritaban que era peligroso».   

– ¿Y por qué hiciste eso?  
– Porque quería rescatarlos y oí un 

llanto. Vi un armario y allí estaba mi 
sobrina, ilesa. Los padres no tuvieron 
tiempo de meterla, fue ella, que voló 
hacia adentro del armario porque pe-
saba menos que ellos, que cayeron 
con el edificio. La niña estaba con el 
chupete puesto. La cogí, bajé por los 
escombros y me la llevé al hospital.  

Y allí Joaquim fue poniéndole dig-
nidad a los cadáveres que iban llegan-
do. «Fui arreglando los cuerpos para 
que los familiares los vieran. Sigo tra-
bajando en la funeraria y vivo la muer-
te a diario, pero aquella era diferen-
te. Aquella era arrebatada y duele. 
Con el tiempo pierdes la ira, pero aún 
duele ver que se es capaz de asesinar 
por nada y creer que se hace un bien».    

Joaquim Berrocal sigue casado con 
la hermana de Nuria, Ángels Ribó, 

Cristina Ruiz, en la actualidad. A. DI LOLLI
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una sanitaria de UCI que también co-
noce la muerte. Ángels y Joaquim te-
nían dos hijos pero desde aquel día 
son tres: Anna, la niña del chupete.  

– Ángels, ¿cómo ha sido tu vida?  
– Parece que haya pasado una pe-

lícula triste. Me quedé bloqueada y al 
cabo de un tiempo pensé: ‘Tuviste una 
hermana’. A Nuria le gustaba peinar-
me. Aquel día nos habíamos visto a 
las cinco. Le dije que viniera pero me 
dijo que se quedaba en la casa cuar-
tel porque ‘Chinqui’ tenía fiesta. Lle-
vaba unos tejanos y un jersey fucsia... 
Por eso los identificaron. Algo así te 
cambia la vida y el pensamiento. Pue-
des matar por ira, pero si planeas la 
muerte 100 veces, te lo puedes pen-
sar 100 veces. ¿Por qué no murieron 
los etarras antes de matar a los niños?   

Porque «prepararon de forma cal-
culada, fría y persistente el brutal, sú-

bito y fulgurante ataque 
sin riesgo para ellos y con 
total indefensión para las 
víctimas». Lo escribió Án-
gela Murillo, la jueza que 
condenó a 1.311 años a 
Zubieta, el único super-
viviente del comando, que 

habría de pasar 22 años en prisión 
(salió el 22 de noviembre de 2013) al 
beneficiarse de la abolición de la doc-
trina Parot. «Estaba altanero y chu-
lesco. El atentado era parte de una es-
trategia de mala calaña de ETA: cuán-
tas más víctimas, mejor. Por eso pu-
se ahínco en relatar la escena y mos-
trar que había captado lo que pasó».  

La sentencia, en 13 palabras: «Cuan-
do en el patio del cuartel había varios 
niños distraídos en sus juegos...».   

Al día siguiente del atentado, la 
Guardia Civil localizó a los tres eta-
rras. Según la versión oficial, Erezu-
ma y Monteagudo respondieron a los 
agentes y fueron tiroteados. Murie-
ron luego en el hospital. Zubieta, ocul-
to bajo una furgoneta, se entregó.   

«Estaba cagado de miedo», dice Jo-
sé María Fuster, acusador popular en 
el juicio. «Los simpatizantes de ETA 
miraban con odio, ponían los dedos 
en forma de pistola y hacían gestos 
de tomar nota cuando decías algo».  

En su alegato final, Zubieta dijo: 
«Los guardias civiles usan a los niños 
como escudos humanos».  

– ¿A qué jugabais, Cristina?  
– No me acuerdo, pero a Vanesa y 

a mí nos gustaba bailar la lambada.   
Cristina está en Lorca, a 707 kiló-

metros de distancia y un instante de 
tiempo de Vic. Porque Cristina Ruiz 
Lara hace 20 años que vive aquí pe-
ro 30 que sigue allí. «Aquel día, físi-
camente volví a nacer, pero interior-
mente me fui con mi hermana».  

Vanesa Ruiz era la mayor de cua-
tro hermanos y tenía 11 años el día 
que ETA decidió que dejara de cum-
plir años. Cristina tenía 7, Oscar 5 y 
Sergio 4. No eran hijos de guardia ci-
vil, sino amigos de hijos de guardia 
civil. Por eso un día jugaban en el par-
que y otro en el cuartel. Vanesa Ruiz 
era amiga de Ana Porras y Cristina 
Ruiz era amiga de Isabel Porras. Dos 
hermanas amigas de dos hermanas. 
A las dos primeras las mató ETA. A 
las dos segundas... un poco también.  

– Cristina, ¿por qué te salvaste?  
– No lo sé. Me quitaron la mitad de 

mi vida. Yo siempre estaba con ella, 
pero en aquel momento...   

–¿Hasta dónde vive Vanesa en ti?  
– Mi mente, cada día, está allí. Y si 

oigo un ruido fuerte me viene el aten-
tado. Necesito poner los vídeos de Va-
nesa, ver que se mueve. Igual me to-
mas por loca, pero por las noches mi-
ro su foto y le pido que me ayude, que 
proteja a mis hijos, Rafael y Vanesa. 
Ella es mi Dios. Ella es todo.   

 – Uno de los culpables ya cumplió 
condena y está en libertad. Si la vida 
os cruzara, ¿qué pasaría?  

– Igual se me iría la cabeza... Pero 
¿qué lograría yo? No me devolvería 
a mi hermana. Tampoco me serviría 
perdonarlos. Ellos nos vieron jugar y 
nos mataron. Mataron por gusto.   

– ¿Has vuelto a Vic?  
– Sí. Al cementerio de mi herma-

na. Y al solar. Vic lo recuerda como 
algo trágico, pero tira para adelante.  

– Y tú, ¿tiras para adelante?  
– Sí, por mis hijos. Pero, mira, si 

ella pudiera volver y cuidarlos, yo me 
cambiaría por ella.

cristales y con los grifos rotos. Vive 
enfrente y no olvida el aluvión soli-
dario de Vic para donar sangre. «La 
juventud no sabe qué pasó salvo que 
se lo contemos nosotros. Y cuando 
lo explicamos está contra ETA».  

Probablemente Mariam y Asun-
ción encarnen la otra brecha de Vic 
ante el atentado: la generacional.   

A sus 23 años, Gerard Castañé es-
tá acabando Periodismo. «Sé del aten-
tado por la familia o los amigos, no 
por la escuela. Fue un golpe de rea-
lidad sobre el terrorismo, que actuó 
contra una casa donde vivían fami-
lias. Muchos apartaron las rencillas 
con la Guardia Civil y ayudaron. Pe-
ro es un tabú. No se ha hablado to-
do lo que se debía, no se recuerda 
con el valor que merece. Quizá por-
que es traumático. Pero jamás he oí-
do a nadie justificar el atentado».   

Ramón Espadaler llegó a ser con-
sejero de Interior de la Generalitat. 
Hoy sigue viviendo en Vic y es dipu-
tado por los catalanistas Units. «Fue 

un golpe inesperado y cruel que creó 
solidaridad. Nunca hubo simpatía 
por ETA y si alguien tenía dudas, el 
atentado se las disipó. Vic ha vivido 
el dolor con sobriedad, sin exteriori-
zarlo. Sorprende el tiempo que se tar-
dó en la placa y que no haya habido 
un reconocido homenaje. Pero no es 
sinónimo de olvido. Es sensato que 
el lugar vaya a ser una biblioteca. Los 
libros son la antítesis de las armas».  

Entre las grúas andan Rumá y Gi-
na, los jefes de obra y de producción 
de la biblioteca. «Impresiona saber 
lo que pasó aquí y que, ¡hostia!, hay 
un colegio pegado. Nos impactó ver 
la rampa por donde entró el coche-
bomba. En el jardín se plantará un 
árbol por cada muerto y en cada pel-
daño de una escalera interior se es-
cribirán sus nombres».  

Intentamos contar con la alcalde-
sa de Vic y profesora de Historia, 
Anna Erra (Junts), pero su respon-
sable de Comunicación nunca res-
pondió nuestras llamadas.  

En la Universidad, el profesor Ra-
fa Madariaga recuerda «la nube ne-
gra que subía por el sky-line de Vic». 
Hoy es un docente nativo y crítico 
que explica aquí una asignatura pen-

diente: Vic y el atentado de ETA.   
– ¿Por qué Vic se preguntó por 

qué?   
– Además de la estupefacción de 

una ciudad tranquila, algunos pen-

saban que los vascos no atacaban Ca-
taluña, algo planteado en incompren-
sibles términos étnicos. Hubo una 
ambigüedad moral asquerosa: ‘Si 
matan guardias civiles no me sabe 
tan mal, pero me duele que maten ni-
ños y ancianos’. Aquí no hubo ni una 
manifestación contra ETA y tarda-
ron 18 años para un homenaje y una 
placa que parece un cartón. Si la bom-
ba hubiera sido en la plaza mayor, 
igual hoy habría un monolito.    

– ¿Cómo se explican 30 años?  
– No se ha dado a las víctimas el 

peso que merecen. Nunca ha habi-
do una condena sin paliativos. El 
atentado se ha digerido mal.    

– ¿Y el pueblo?  
– A pesar de todo, la vida es más 

que los políticos. Existe la plurali-
dad. Y el recuerdo de lo que pasó, 
aunque se viva puertas adentro. El 
problema es que quien explica la ciu-
dad es una minoría carca y naciona-
lista, una casta que ha colocado lo 
político por encima de lo humano.

PLACA IMPERCEPTIBLE. Los políticos de Vic tardaron 18 años en poner 
una placa en el lugar. «En record de totes les víctimes del terrorisme.Vic, 
29 de maig de 1991 - 13 de juny de 2009». Sigue siendo casi invisible. R.J. Á.

Varios de los 
heridos en el 
atentado 
huyen del 
lugar. PERE 
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Panorá mica exterior del edificio en e l que se ubica el Centro Memorial en Vitoria. I/ GUlLLERMO NAVARRO 

Los Reyes inauguran 
el Centro Memorial en 
plena tormenta de las 
víctimas con Sánchez 
.,.. El PP vasco lamenta 

que los partidos que 
padecieron a ETAno 
hayan sido invitados 

PABLO MUÑOZ i ENRIQUE DELGADO 
MADRID 

Pocos ac tos pueden presumir de la 
asistencia de Sus Majestades los Re
yes, del presidente del Gobierno y del 
lendakari. y eso es lo que va a suceder 
hoy en Vitoria con la inauguración del 
Centro Memoria l de las Víctimas del 
Terrorismo. El acontecimiento se con· 
vie rte asi en el foco principal de la ac
tualidad nacional en un momento con
vulso, marcado por la indignación de 
muchos de quienes han sufrido el zar
pazo del terror por los acercamientos 
mas ivos de te rroristas al País Vasco. 
La presencia de Don Felipe y Doña Le
tizia, que una vez más demuestran su 
cercanía con quienes han sufrido la 
barbarie de ETA. evita rá ausencias o 
críticas de asociaciones, que lo último 
que quieren es desa irar a su principal 
valedor. 

La actitud genera lizada de las víc
timas críticas con el Gobierno es des· 
ligar la inauguración de las circuns
tancias que la rodean , porque cons i· 

dera n que se tra ta de as untos de 
na turaleza muy distinta. No se trata 
de que olviden o den por superadas las 
diferencias con el Ejecutivo. pero tie· 
nen muy claro que no van a hacer nada 
que pueda deslucir un acto tan impor
tante para ellas como el de hoy, que 
supone el reconocimiento último, de· 
finitivo y al máximo nivel de toda la 
sociedad a este colectivo. Prueba de 
ello es que todas las asociaciones van 
a esta r representadas y han mostrado 
su reconocimiento al trabajo del Cen
tro. que dio sus primeros pasos hace 
ahora seis años. con el PP en La Mon
cloa. 

«Nos hubiese encantado que se hu
biera inaugurado hace tiempo)), reco· 
noce a ABC Miguel Folguera. conseje
ro de la Asoc iación de Víctimas del 
Terroris mo (AVT) y que también es
tará presente hoy en el evento como 
presidente de la Asociación Platafor
ma de Apoyo a las Víctimas del Terro
rismo (APAVT). «Debería haber sido 
una realidad hace mucho tiempo>>, in · 

Las víctimas no olvidan sus 
diferencias con el Ejecutivo 
pero tienen muy claro que 
no van a hacer nada que 
pueda deslucir el acto 

siste Folguera. quien. pese a la espe
ra, considera que la apertura del Cen
tro es «Un hecho muy positivo» para 
reforza r a las víctimas. Por e llo. pre· 
fiere desligar la inauguración de cual
quier desavenencia entre las víctimas 
y el Gobierno: «Una cosa son los acer· 
camientos. que cada viernes dejamos 
clara nuestra postura. y otra que sea 
muy positivo para el relato de las vic· 
timas que se abra el centro memorial». 

Misma línea s iguen desde Covite, 
donde prefieren no mezclar actos asi 
con disputas políticas. El más crítico 
entre las víctimas es Daniel Portero. 
presidente de la asociación Dignidad 
y justic ia. que asegura que acudirá a l 
evento por respeto institucional a Sus 
Majestades. «Voy porque van los Re
yes. si únicamente fuera Sánchez no 
iba. No estoy de acuerdo con la politi
ca del Gobierno)), crit ica Portero des· 
pués de ver cómo semana a semana, 
viernes tras viernes. e l Ejecutivo acer· 
ca a los presos etarras al País Vasco, 
que. además. acaba de recibir las com· 
petencias de prisiones. 

Las ausencias 
El presidente del PP en el País Vasco. 
Carlos Iturgaiz. por su parte. lamenta 
que no se haya hecho un hueco entre 
los invitados a la inaugurac ión a los 
partidos que fueron víctimas de ETA. 
«Que el PP no esté representado m e 
parece que no es adecuado, pero igual 
ocurre con el PSE», crit ica lturgaiz. 

Desde la organización explican que 
han tenido que reducir la nómina d e 
invitados por limitaciones de espacio 
y las restricciones provocadas por la 
pandemia. No obstante. entre los pa
tronos de la Fundación se encuentran 
representantes de los partidos afecta
dos. incluidos PP y PSOE. aunque al
gunos de estos integrantes hayan de
clinado la invitación al acto para asis· 
ti ra otros compromisos. 
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EMERGÈNCIA SANITÀRIA

Sanitat proposa d’obrir
el lleure nocturn a les
zones amb risc baix

La reobertura de discoteques i barsmusicals no té data però es
planteja fins a les 2 de lamatinada i amb un aforamentmàxim del 50%

SOCIETAT / P. 23

El Govern
convoca
una taula
per decidir
el futur
del Prat
El fòrum reunirà
l’Executiu central,
ajuntaments,
veïns i ecologistes

NOU FITXATGE

Eric Garcia arriba
al Barça després
d’un any d’espera

ESPORTS / P. 40 I 41

LA POSTPANDÈMIA

L’ISE inicia
la recuperació
de les fires
VIURE / P. 1 I 2
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ELS REIS, AL ZULO D’ORTEGA LARA

Els Reis van visitar ahir la rèplica del zulo
on va estar segrestat Ortega Lara durant
532 dies en mans d’ETA. Va ser la imatge

més impactant de la inauguració del Me-
morial de les Víctimes del Terrorisme,
ubicat a Vitòria, a què també van assistir

Pedro Sánchez i IñigoUrkullu i que repas-
sa 60 anys de terrorismes aEspanya. POLÍ-
TICA / P. 15

El PP inicia
la recollida de
firmes contra
els indults

Taula petitòria de firmes contra els indults davant la seu de Génova
TAREK (PP) / EP

El Papa inclou
la pederàstia
en el dret
de l’Església
El Vaticà va anunciar ahir la re-
visiódeldretcanònic, laprimera
en quaranta anys, per especifi-
carregleseclesiàstiques icàstigs
per als delictes sexuals contra
menors. INTERNACIONAL / P. 3

El líder del
Polisario rep
l’alta i marxa
d’Espanya

ECONOMIA / P. 46 I 47

POLÍTICA / P. 12 I EDITORIAL

ElPPiniciaavui larecollidadefir-
mes en taules petitòries i per in-
ternetcontraels indultsalspresos
de l’1-O.Ahirelspopularsvan ins-
tal·larunaestonaunatauladavant
la seuaMadrid.POLÍTICA / P. 14
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és nostre
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UnMemorial
honra les víctimes
del terrorisme
El centre de Vitòria, inaugurat pels Reis,
repassa 60 anys de violència a Espanya

ANDER GOYOAGA
Vitòria

La visita dels Reis a la rèplica del
zulo on Ortega Lara va estar se-
grestat 532 dies es va convertir
ahir en la imatge de la inaugura-
ció delMemorial de les Víctimes
del Terrorisme. El centre, ubicat
al centre de Vitòria, neix per
“construir lamemòria col·lectiva
de les víctimes” i “difondre els
valors democràtics i ètics”. L’ac-
te també va estar presidit pel
president Pedro Sánchez i el le-
hendakari, Iñigo Urkullu, que
van coincidir a destacar l’aporta-
ció d’aquest espai.
Aquest projecte veu la llum

gairebé una dècada després que
s’acordés posar-lo en marxa, ha-
vent superat obstacles pressu-
postaris i, sobretot, discrepànci-
es al voltant del contingut i el re-
lat que havia de recollir. En tot
cas, el Memorial obre avui les
portes al públic com un projecte
que “nooblida capde les tragèdi-
es que hem patit”, segons va ex-
plicar Florencio Domínguez, di-
rector del centre. “Hi tenen un
espai rellevant ETA i les seves
víctimes, perquè és el terrorisme
que més mal personal i més im-
pacte polític ha provocat”, va
matisar.
ElRei va subratllar que “lame-

mòria de les víctimes constitueix
un element essencial per evitar
qualsevol legitimació o justifi-
cació de la violència i perquè no
es torni a repetir l’injust dolor
causat a les víctimes”. El cap de
l’Estat va destacar també que es

tracta d’un centre “pioner a Eu-
ropa” per la “preservació de la
memòria de les víctimes” i l’“en-
fortiment dels valors demo-
cràtics que representen les víc-
times”.
Malgrat que no van intervenir

en l’acte, el president Sánchez i
el lehendakari van deixar sen-
gles missatges a les xarxes soci-
als, on van posar en relleu aquest
centre. En el cas d’Urkullu, va
destacar la seva aportació a la
“voluntat compartida de conso-
lidar una convivència justa, pa-
cífica i inclusiva” amb altres
projectes que formen “l’itinerari
deMemòria i Compromís a Eus-
kadi”.
El Memorial ocupa tres plan-

tes de l’edifici de l’antic Banc
d’Espanya. A més d’aquesta rè-
plica del zulo on va estar segres-
tat Ortega Lara (també l’empre-
sari Julio Iglesias Zamora), el
centre inclou una cronologia
històrica del terrorisme a Espa-
nya des del 1960, una àmplia re-

copilació de testimonis de vícti-
mes i una secció dedicada a la re-
acció policial, judicial, política i
social.
El Memorial, de totes mane-

res, no ha agradat a tothom. EH
Bildu, Podem i diversos col·lec-
tius memorialistes han censurat
que les víctimes de la violència
de l’Estat o el franquisme només
hi apareixen tangencialment.

El director del centre
va indicar que
“no oblida cap
de les tragèdies
que hempatit”

FRANCISCO GOMEZ / EFE

Els Reis amb Pedro Sánchez i el lehendakari Urkullu en la interpretació de l’aurresku
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TARRAGONA
FLIX
≠ Milar
> Sant Jordi, 22

977 412 172
GANDESA
≠ Milar Mañá
> Baronessa de Purroi, 2

977 420 875
MÓRA D’EBRE
≠ Milar Mañá
> Avinguda. Comarques Catalanes, 19

977 400 019
TORTOSA
≠ Milar Ivonna
> Sant Blai, 27

977 440 944

BELLPUIG
≠ Milar Marsal
> Plaça Ramon Folch, 7 •

973 320 229
SOLSONA
≠ Milar Pelfort
> Av. Card. Tarancón, 39 •

973 483 929

TERRASSA
≠ Milar Paloma
> Major, 12 • 937 801 322
≠ Milar Paloma Turu
> Ample, 26 • 937 350 721
TORDERA
≠ Milar Tordera
> Camí Ral, 182

937 640 634

VALLIRANA
≠ Milar Augé
> Major, 181-189

936 831 188
VIC
≠ Milar Espadaler
> Sant Antoni, 5

938 816 160

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
≠ Milar Morató
> Av. Tarragona, 2-4 /

Rambla Sant Francesc, 26-28
938 902 394

VILANOVA DEL CAMÍ
≠ Milar Martínez
> Montserrat, 7

SANT FELIU DE LLOBREGAT
≠ Milar Val Electrodomèstics
> Francesc Sáez, Lletra E

933155363

SANT PERE DE RIBES
≠ Milar Rius
> Nou, 34 • 938 960 743

STA. COLOMA DE GRAMENET
≠ Milar Electro Norma
> Av. Generalitat, 48 • 934 660 015

STA. PERPÈTUA DE MOGODA
≠ Milar Sabaté
> Pablo Ruiz Picasso, 7

935 607 201

SÚRIA
≠ Milar Reguant-Agut
> Salvador Vancell, 13-15

938 695 267

TARADELL
≠ Milar Instal-tot
> Ctra. Vic-Arbúcies, km 5,8

938 801 174

PREMIÀ DE MAR
≠ Milar Electro Norma
> Gran Via, 208-210

937 510 526

RODA DE TER
≠ Milar Sanglas
> Bach, 34 • 938 540 947

RUBÍ
≠ Milar TV 2001
> Pg. Ferrocarril, 7

936 994 040

SABADELL
≠ Milar Brunet
> Rambla de Sabadell, 109

937 257 888
> Av. Matadepera, 24 •

937 165 097

SANT ADRIÀ DE BESÒS
≠ Milar Ràdio Gloria
• Bogatell, 35 • 934 622 132

SANT CUGAT DEL VALLÈS
≠ Milar Electro Norma
> Santiago Rusiñol, 47-49

935906980

LA GARRIGA
≠ Milar Juncà
> Impremta, 64 Local • 938 718368
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
≠ Milar Electro Norma
> Av. Ponent, 47 (Metro TORRASSA)

934 407 700
> Pujós, 38 (a prop mercat COLLBLANC)

934 493 102
MALGRAT DE MAR
≠ Milar Puig
> Carrer del Mar, 62 • 937 654 574
MANRESA
≠ Milar Manresa
> Guimerà, 69 • 938 580 582
MATARÓ
≠ Centre Ronda
> Rda. Alfons X el Savi, 76

937 960 994
≠ Centre Ronda
> Isern, 14

937 412 940
MOLINS DE REI
≠ Milar Map
> Carril, 47

932 776 208

MOLLET DEL VALLÈS
≠ Milar Electro Norma
> Av. de Jaume I, 27

935 930 575

OLESA DE MONTSERRAT
≠ Milar Sarri
> Rambla de Catalunya, 14-16

937 757 516

PALLEJÀ
≠ Milar Cuñado
> Josep Maria de Sagarra, 2

936 630 216

BARCELONA
≠ Milar Electro Norma
> Av. Roma, 94-96 (cant. Viladomat)

934 547 832
> Via Júlia, 125 • 933 594 240
> Via Laietana, 38

(al costatde laCatedral)
932 683 984

BERGA
≠ Milar
> Passeig de la Indústria, 96 local

938221078
CALELLA
≠ Milar Centre
> Rierany dels Frares, 93

937 661 771
CANET DE MAR
≠ Milar
> Riera Gavarra, 58 • 937 943 858
CARDONA
≠ Milar El Barato
> Plaça de la Fira, 11 938 692 928
CERDANYOLA DEL VALLÈS
≠ Milar Brunet
> Av. Primavera, 5 • 936 922 700
IGUALADA
≠ Milar Martínez
> Passeig Verdaguer, 135

938 033 191

ARENYS DE MAR
≠ Milar Artigas
> RieraBisbePol,98-100

937 920 532
BADALONA
≠ Milar David
> Francesc Layret, 64

933 895 035
BARCELONA
≠ Milar
> Pau Alsina, 48 (Pi i Margall)

932 103 056
> València, 493-495 (Padilla)

932 473 549
≠ Milar Brunet
> Galileu, 75-77

933 301 300
≠ Milar Carré
> Trav. de Gràcia, 161

932 175 361
≠ Milar Catala
> Casanova, 25

935 182 226
≠ Milar El Carmel
> Llobregós, 112

934 291 033
≠ Milar Serret
> Baixada del Mercat, 6

933 570 300

BARCELONA

BOTIGUES MILAR A CATALUNYA

VILADECANS
≠ Milar Viladecans
> Avda. Llorenç Puig Tomas, 12 Local B

936 378 081

LLEIDA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

472000

84641

Diario

805 CM² - 71%

24637 €

1,15

España

2 Junio, 2021

P.27



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

897000

84255

Diario

566 CM² - 50%

31900 €

1,19

España

2 Junio, 2021

P.28



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

897000

84255

Diario

566 CM² - 50%

31900 €

1,19

España

2 Junio, 2021

P.29



política
07ara  DIMARTS, 1 DE JUNY DEL 2021

Salutació feixista a la tomba de 
Franco. PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ / GETTY

El CGPJ empara 
l’apologia al 

franquisme en la 
llibertat d’expressió

MEMÒRIA HISTÒRICA

El Consell General del Poder Judici-
al (CGPJ) posa en entredit part de 
l’avantprojecte de la llei de memòria 
democràtica impulsada pel govern 
espanyol qüestionant alguns dels pi-
lars de la futura norma. L’òrgan de 
govern dels jutges, per exemple, po-
sa en dubte que es pugui tancar una 
fundació pel fet de fer apologia del 
franquisme perquè –argumenta– es 
pot emparar en la llibertat d’expres-
sió. Aquesta posició és la que defen-
sen, segons l’agència Efe, dos vocals, 
Roser Bach i Wenceslao Olea, en 
l’informe que ha fet l’organisme so-
bre l’avantprojecte de llei. El ple del 
CGPJ ha d’estudiar el text el 7 de 
juny i els diferents vocals encara po-
den presentar-hi al·legacions. 

Pensant en la Fundación Fran-
cisco Franco, l’executiu espanyol va 
establir l’abolició de qualsevol enti-
tat que fes “apologia del franquis-
me” o una “incitació directa o indi-
recta a l’odi o la violència contra les 
víctimes del cop d’estat, de la guer-
ra o del franquisme”. L’informe del 
CGPJ, en canvi, defensa que “l’apo-
logia del franquisme, sense el requi-
sit addicional del menyspreu o hu-
miliació a les víctimes, constitueix 
l’expressió d’idees que, tot i que són 
contràries als valors proclamats per 
la Constitució, estan emparades per 
la llibertat d’expressió”.  

Els actes d’exaltació  
Els dos vocals també qüestionen 
que es pugui sancionar les adminis-
tracions que permetin actes públics 
d’exaltació del franquisme. Defen-
sen protegir el dret de reunió i aler-
ten del risc de tutelar de manera 
“asimètrica” la dignitat de les dife-
rents víctimes del franquisme. 
L’anul·lació dels judicis franquistes 
queda avalada a l’informe, però 
s’exigeix especificar que es restrin-
geix a resolucions que hagin acabat 
en condemnes o sancions.e

BARCELONA
ARA
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El Poder Judicial 
qüestiona la nova 
llei de memòria
> El CGPJ adverteix que dissoldre entitats 
franquistes vulneraria la llibertat d’expressió

El ple del Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ) estudiarà la 
proposta d’informe sobre la llei 
de la memòria democràtica dels 
vocals Roser Bach i Wenceslao 
Orea dilluns, després de retardar-
lo per la falta d’acord dels primers 
designats. El dictamen qüestiona 
la intenció del Govern de Pedro 
Sánchez de dissoldre la Fundació 
Francisco Franco per fer apologia 
del franquisme, ja que afirma 
que, «sense el requisit addicional 
del menyspreu o humiliació a les 
víctimes», el mer fet de defensar 
la dictadura franquista «està em-
parat per la llibertat d’expressió». 

La proposta assenyala que 
l’avantprojecte estableix com a 
nova causa general d’extinció del 
dret constitucional de fundació 
que aquestes «no persegueixin 
finalitats d’interès general o facin 
activitats contràries a aquest», 
cosa que deixa a l’aplicador de la 

norma (al protectorat, que és qui 
insta a la dissolució, i al jutge, 
únic que la pot acordar) un am-
plíssim marge de maniobra. Una 
disposició inclou com a causa es-
pecífica d’extinció «l’apologia del 
franquisme o la incitació directa o 
indirecta a l’odi o violència contra 
les víctimes del cop d’Estat, de la 
guerra o del franquisme, per la 
seva condició de tals».  

Protecció asimètrica 

L’informe adverteix que aquesta 
incitació a l’odi contra les vícti-
mes es manifesta amb expres-
sions que el legislador pot limi-
tar, però l’apologia del franquis-
me per si mateixa s’emmarca en 
la llibertat d’expressió, que 
també protegeix les idees con-
tràries a la mateixa Constitució. 
El mateix passa amb manifesta-
cions en aquest sentit. Els po-
nents consideren que l’avant -
projecte respecta el marc consti-
tucional al perseguir protegir el 
dret a la dignitat i respecte de les 
víctimes davant els missatges 

que les menyspreïn, humiliïn o 
desacreditin, però avisen que la 
redacció del precepte pot donar 
lloc a una protecció «asimètri-
ca» de la dignitat de víctimes 
d’altres fets. 

Es remeten a sentències com la 
de l’Eurocambra del 2019 per 
«una cultura comuna de la 
memòria històrica que rebutgi els 
crims dels règims feixistes i esta-
linistes, i d’altres règims totalita-
ris i autoritaris del passat». 

Pel que fa al concepte de vícti-
ma de la Guerra Civil i la dictadu-

ra, la proposta diu que «es mou en 
un pla estrictament administra-
tiu de reconeixement, protecció i 
rescabalament, ja que és doctrina 
jurisprudencial ben assentada 
que el dret a conèixer la veritat 
històrica no forma part del procés 
penal». Respecte al caràcter radi-
calment nul de les condemnes i 
sancions en la guerra i la dictadu-
ra, l’informe s’alinea amb la in-
terpretació del Tribunal Suprem 
de la llei de memòria històrica del 
2007 que les va considerar ine-
xistents i sense efecte. n

ÁNGELES VÁZQUEZ 
Madrid

Informe previ

Concentració franquista al cementiri d’El Pardo després de l’exhuma-
ció del dictador del Valle de los Caídos, el 24 d’octubre del 2019.

Curto de la Torre / AFP

EH Bildu es va quedar ahir al 
marge de la declaració de «re-
pulsa i condemna» que van 
subscriure la resta de forma-
cions polítiques de Vitòria da-
vant l’agressió que va patir dis-
sabte el vicesecretari de Comu-
nicació del PP d’Àlaba i exregi-
dor de l’Ajuntament de Vitòria, 
Iñaki García Calvo, i diverses 
persones que l’acompanyaven. 
La coalició abertzale es va limitar 
a manifestar el seu «rebuig» de 
l’agressió i a mostrar la seva 
«solidaritat» amb les víctimes. 

Un jove de 23 anys va ser de-
tingut com a presumpte autor de 
l’agressió, que es va produir a 
l’exterior d’un local hoteler. Se-
gons l’Ertzaintza, se’ls van 
acostar uns desconeguts que li 
van preguntar si era del PP «amb 
clara motivació ideològica», li 
van dir que havia de marxar i li 
van tirar a sobre dos gots amb 
beguda. A l’aixecar-se de la tau-
la, una altra persona li va donar 
un mastegot. Els seus tres amics 
van ser agredits i un va acabar 
amb un tall a la cella. n

EH Bildu evita 
«condemnar» 
l’agressió  
a un dirigent 
del PP d’Àlaba

EL PERIÓDICO 
Vitoria

A Vitòria

Ajuntament de Badia del 

Vallès

Anunci d’Aprovació Inicial 

Aprovada inicialment la Modificació 
del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, per Acord 
del Ple de data 26 de maig de 2021, de 
conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, 178 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, se sotmet l’expedient a informació 
pública pel termini de trenta dies, a comp-
tar des de l’endemà de la seva publicació 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en un dels mitjans de comu-
nicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació, perquè els interessats 
puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents.

Durant aquest termini podrà ser exami-
nat per qualsevol interessat en les depen-
dències municipals perquè es formulin 
les al·legacions que s’estimin pertinents. 
Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament [ http://badiadelvalles.sedelec-
tronica.es].

En el cas que no es presentin reclama-
cions o suggeriments contra l’aprovació 

inicial d’aquesta Ordenança en el termini 
d’informació pública i audiència dels inte-
ressats, s’entendrà aprovat definitivament 
aquest Acord.

El que es fa públic per a general coneixe-
ment, en compliment del preceptuat en 
els articles 178 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril i 63 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

L’alcaldessa
Eva Menor Cantador

Badia del Vallès, 27 de maig de 2021

Ajuntament de Manresa

Edicte d’Exposició Pública

El Ple de la Corporació Municipal, en 
sessió que va tenir lloc el dia 20/05/2021, 
aprovà provisionalment  la imposició de 
contribucions especials per les obres 
d’urbanització del Passatge Torrent dels 
Predicadors.

De conformitat amb el que disposa 
l’article 17 del text refós de la Llei regulado-
ra de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
l’expedient aprovat provisionalment estarà 
exposat al públic durant un termini de 30 
dies, comptats a partir del següent al de la 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
de la Província.

Durant el termini esmentat, els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes, 

així com constituir-se en associació admi-
nistrativa de contribuents, amb els requisits 
establerts als articles 36.2 i 37 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març.

Manresa, 24 de maig de 2021
El Regidor d’Hisenda,
Valentí Junyent Torras

Ajuntament 

de Sant Joan Despí

Anunci

Gestió Tributària

La Junta de Govern, en sessió celebrada 
el 25 de maig de 2021, ha acordat aprovar 
provisionalment la modificació de l’Annex 1 
preu públic pels Serveis d’Escoles Bressol 
Municipals, de l’Ordenança Fiscal 21/2021, 
Reguladora dels Preus Públics, el qual, tal 
com tot seguit queda redactat, regira en 
aquest terme municipal a partir de la data 
de la seva aprovació definitiva fins que 
s’acordi la seva modificació o derogació 
expresses.

De conformitat amb allò que disposen 
l’article 49.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de règim Local, 
l’article 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març, 
Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 178 del D.L. 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
els acords provisionals, el text i les tari-

fes aprovades restaran exposats al públic, 
en les dependències municipals, durant el 
termini de TRENTA DIES, comptadors des 
de l’endemà de la publicació del present 
Anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que considerin oportunes.

 Cas de no produir-se reclamacions, 
publicar al Butlletí Oficial de la Província 
l’acord elevat a definitiu i el text íntegre 
de les tarifes aprovades, sense necessitat 
d’acord exprés, les quals entraran en vigor 
l’endemà de la seva publicació i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació.

Sant Joan Despí, 
data de signatura electrònica

l’Alcalde President,
Antonio Poveda Zapata

Ajuntament de Barcelona

Anunci d’Aprovació Definitiva

Exp. núm. 21SD0023PO

La Comissió de Govern, en sessió de 
data 20 de maig de 20201, ha adoptat 
l’acord següent:

“APROVAR definitivament el Projecte 
Executiu de control d’accessos i de l’eix 
monumental del Park Güell, d’iniciativa 
municipal, a instància de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA d’acord amb els 
informes tècnics emesos amb qualificació 
B, favorable, de la Direcció d’Espais Verds i 
Biodiversitat de 4 de febrer de 2019 i de la 
Direcció de Patrimoni i de Memòria Historia 
i Patrimoni de 20 de febrer i 29 de maig de 
2019 respectivament i amb l’Auditoria del 
projecte de 6 de març de 2019 que consten 
degudament incorporats a l’expedient, amb 

un pressupost d’execució d’1.239.719,23 
euros, el 21% de l’Impost del Valor Afegit 
(IVA) inclòs, d’acord amb el que preveu 
l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya. PUBLICAR el present acord 
en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de 
més circulació de la província. NOTIFICAR 
el present acord a les parts interessa-
des. DONAR-NE COMPTE a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat.

Contra aquest acord, que exhaureix la 
via administrativa, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant de l’òrgan 
que l’ha adoptat, en el termini d’un mes 
comptat des del dia següent al de la seva 
publicació, o es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat del Contenciós Administratiu en el 
termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la present notificació. El recurs 
potestatiu de reposició s’haurà de resoldre 
i notificar en el termini d’un mes. El termini 
per interposar el recurs contenciós adminis-
tratiu serà de dos mesos comptats des del 
dia següent de la recepció de la notificació 
de l’acte exprés. Contra la desestimació 
tàcita del recurs potestatiu de reposició, 
que s’entendrà produïda un cop transco-
rregut un mes comptat des de l’endemà a 
la seva interposició sense que s’hagi resolt 
expressament, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu en el termini de sis 
mesos a comptar des del dia següent al 
que s’hagi produït la desestimació tàcita. 
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs 
que es cregui convenient.

Barcelona, 25 de maig de 2021
Eva Redó i Verdaguer

Secretària delegada d’urbanisme 
(P.D. 19/11/2018)
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na, contrarios a las decisiones 
previas de los tribunales en sen-
dos juzgados. Y es que, en ambos 
casos, habían dado la razón a la 
Plataforma Patriótica Millán 
Astray  y al Colectivo de Fami-
liares de Caídos en Rusia, que 
recurrieron la decisión.  

¿Por qué nunca debieron aban-
donar el callejero? Según el TSJ, 
en ninguno de estos casos cabría 
aplicar la Ley de Memoria His-
tórica, debido a que sus nombres 
no constituyen una apología de 
ninguno de los tres hitos históri-
cos que recoge la legislación: la 
sublevación militar de 1936, la 
Guerra Civil española, o la pos-
terior represión de la Dictadura. 
En el caso Millán Astray, el auto 
explica que su papel como Jefe 
de Prensa y Propaganda duran-

No importa que pasen ochenta, 
noventa o incluso cien años. 
Nombres como el de José Millán 
Astray y tropas como la División 
Azul estarán siempre en el cen-
tro del debate. Aunque no para 
los tribunales. Tanto el fundador 
de la Legión como los volunta-
rios que lucharon contra la 
Unión Soviética durante la II 
Guerra Mundial permanecerán 
en el callejero de Madrid, en con-
tra del criterio del Comisionado 
que nombró el anterior equipo 
municipal, liderado por Manue-
la Carmena. Así lo dictaminó 
recientemente el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid 
(TSJM), que desestima los recur-
sos del Ayuntamiento de Carme-

te la contienda fue «testimonial». 
Además, «no consta en el expe-
diente administrativo acredita-
ción alguna de testimonios, cam-
paña propagandística, arengas 
o emisiones radiofónicas duran-
te el periodo en que ocupó dicho 
cargo». En lo que respecta a la 
División Azul, el TSJ encuentra 
el mismo obstáculo: el batallón 
de voluntarios no puede encua-
drarse en ninguno de los tres 
hitos históricos que marca la le-
gislación. 

A estas dos calles hay que su-
mar la de Hermanos García No-
blejas, que también deberá per-
manecer en el callejero. Una vez 
más, el Tribunal Superior deses-
timó el recurso de apelación del 
consistorio de Carmena. «Nada 
se argumenta en cuanto a la for-

J. V. Echagüe/Pablo Gómez

Cibeles restituirá las calles 
«tumbadas» por la justicia
Devolverá el nombre de las tres vías eliminadas por la ley de Memoria Histórica en 
cuanto la sentencia del TSJM sea fi rme. El cambio debería aplicarse a fi nales de junio

ma en la que la denominación de 
la calle de Hermanos García-No-
blejas entraña una conmemora-
ción de la sublevación militar o 
de la Guerra Civil, ni de qué ma-
nera esta denominación supone 
una exaltación, alabo o ensalza-
miento de este confl icto o de la 
represión posterior, ni se descri-
be acto violento alguno protago-
nizado por ninguno de los herma-
nos», concluía el auto. 

Ahora, tendrá que ser el Ayun-
tamiento quien mueva fi cha. Lo 
que es seguro es que el Consisto-
rio, ahora comandado por PP y 
Cs, no piensa recurrir la senten-
cia pese a estar personado en la 
causa. Fuentes de la corporación 
municipal señalan a LA RAZÓN 
que, en cuanto la sentencia sea 
«fi rme, los nombres serán resti-

tuidos». La fi rmeza de la senten-
cia, explican, depende de que 
alguna asociación o entidad aje-
na al Ayuntamiento pudiera re-
currirla. Tal es el caso de Más 
Madrid, antes Ahora Madrid y 
el partido que comandaba el Pa-
lacio de Cibeles cuando recurrió 
las sentencias. Poco después de 
conocer el fallo judicial, el parti-
do liderado en la capital por Rita 
Maestre anunció que estaba es-
tudiando la posibilidad de recu-
rrir. Sin embargo, fuentes de la 
formación aseguraron a este dia-
rio que dicha opción se había 
descartado. 

Entonces, ¿cuándo deberán ser 
restituidas las calles? Tal y como 
explica a LA RAZÓN Guillermo 
Rocafort, portavoz de la Platafor-
ma Patriótica Millán Astray, la 
sentencia será fi rme en cuanto 
transcurran treinta días hábiles 
desde su notifi cación a las partes 
personadas. Así, teniendo en 
cuenta que el fallo les fue notifi -
cado el pasado 12 de mayo, la res-
titución de las placas debería 
llevarse a cabo a partir del próxi-
mo 23 de junio. En todo caso, Ro-
cafort opina que un partido polí-
tico, como es el caso de Más 
Madrid, no podría recurrir, al no 
estar personado en la causa. 

Desde la Plataforma critican 

El fundador de 
la Legión que 
se enfrentó a 

Unamuno

Quizá, el episodio más célebre relativo a José 
Millán Astray fue su enfrentamiento con 
Miguel Unamuno en el paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca, recreado hace poco 
años por Alejandro Amenábar en la película 
«Mientras dure la guerra». Amigo y colabo-

rador de Franco, Millán Astray fue fundador 
de la Legión española y, si bien fue Jefe de 
Propaganda durante la Guerra Civil, el pro-
pio Comisionado de Memoria Histórica con-
sideró que su papel, en ese sentido, fue «tes-
timonial». 

Hermanos 
falangistas pero 

sin vinculación 
en el golpe

El dictamen del Ayunta-
miento de Carmena afi rma-
ba que los tres hermanos 
García Noblejas eran falan-
gistas, a los que había que 
sumar otro carlista. Los 
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Más Madrid no recurrirá 
las últimas sentencias del 
Tribunal Superior de 
Justicia en las que anula 
el cambio de tres calles

La aplicación de los fallos 
debe ejecutarse pasados 
treinta días hábiles desde 
la notifi cación a las partes 
afectadas

el hecho de que el actual Ayun-
tamiento no retirara el recurso 
interpuesto por la corporación 
de Manuela Carmena. Algo que, 
tras una primera reunión, y se-
gún Rocafort, el Consistorio es-
taba abierto a «valorar». Por eso, 
y en lo que respecta a la calle Mi-
llán Astray, rebautizada ahora 
mismo con el nombre de Maes-
tra Justa Freire, cree que se ave-
cinan reclamaciones al Ayunta-
miento por «daños y prejuicios», 
ya que muchas empresas han 
tenido que acometer una serie 
de esfuerzos en conceptos como 
el «cambio de rotulación, de sus 
tarjetas o de domicilio fiscal. 

Este Consistorio mantuvo los 
recursos y ha perpetuado los da-
ños», señala el portavoz de la 
plataforma. 

De hecho, mientras que las pla-
cas de la calle Millán Astray sí 
que fueron retiradas del calleje-
ro, no ocurrió lo mismo con las 
referidas a Caídos de la División 
Azul, en el barrio de Las Águilas, 
que no llegaron a ser eliminadas 
debido a los numerosos conten-
ciosos abiertos. En su caso, iba a 
ser renombrada como Calle Me-
morial 11 de marzo de 2004. En 
cuanto a Hermanos García No-
blejas, pasaría a denominarse 
Institución Libre de Enseñanza.

De esta forma, parece que tres 
de las 52 calles que pretendía re-
nombrar el anterior equipo mu-
nicipal conservarán su denomi-
nación. Como principio general, 
el Comisionado para la Memoria 
Histórica pretendía recuperar los 
nombres antiguos. Cuando eso 
no fuera posible, trataría de ho-
menajear a mujeres ilustres, así 
como a instituciones pedagógicas 
o personajes de la cultura «que 
contribuyeron a engrandecer el 
patrimonio inmaterial en tiem-
pos difíciles». También abogaban 
por resaltar nombres de políticos  
caracterizados «por la defensa de 
posiciones conciliatorias». 

rio. A las tres conocidas el pasa-
do mayo, hay que sumar otras 
dos, la calle General Asensio Ca-
banillas y la calle de El Algabe-
ño. Este último era el nombre 
artístico de un torero, José Gar-
cía Carranza, y que falleció en 
1936, antes de que comenzara la 
Guerra Civil. En su caso, se co-
metió un error: fue su padre 
quien fue colaborador de Queipo 
de Llano en Sevilla al inicio de la 
contienda. En el caso del general 
Asensio Cabanillas, fi nalmente, 
el TSJM sí que avaló el cambio 
de nombre –en su caso, por el de 
la poeta Ángela Figuera–. En su 
caso, el militar se encontraba 
destinado en el protectorado de 
Marruecos cuando se produjo el 
Golpe de Estado contra la Repú-
blica.

Nada más conocerse las reso-
luciones judiciales, el entonces 
tercer teniente de alcalde, Mau-
ricio Valiente, anunció que el 
Ayuntamiento no solo recurri-
ría las sentencias, sino que man-
tendría las nuevas denominacio-
nes porque el Consistorio tenía 
«la capacidad y potestad para 
ello». Tres años después, y tras 
los recursos del entonces equipo 
de Gobierno, la Memoria Histó-
rica sigue dirimiéndose en los 
tribunales. 

J. V. E. 

Poco a poco, el callejero de Ma-
drid parece asentarse. A las tres 
sentencias conocidas hace pocas 
semanas, hay que sumar otra en 
la que el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) deses-
timaba un recurso de la Funda-
ción Francisco Franco. Una suer-
te de «enmienda a la totalidad» a 
las 52 calles renombradas por 
Carmena. En todo caso, eso no 
afecta a los últimos fallos dicta-
dos por el tribunal madrileño. 

Fue a partir de 2018 cuando las 
denuncias interpuestas por va-
rias asociaciones o familiares de 
los nombres «eliminados» co-
menzaron a dar sus frutos. En 
ese mismo año, cinco sentencias 
fallaron en contra del Consisto-

Desde 2018, varias sentencias discuten la 
decisión del Gobierno de Carmena

Un laberinto 
judicial que se 
prolonga tres años

28 de abril de 2017
El Ayuntamiento anuncia 
que eliminará 52 calles del 
viario de la capital. 

31 de mayo de 2018
Se producen las primeras 
sentencias en contra con 
respecto a cinco calles.

6 de mayo de 2021
El TSJM falla en contra de los 
recursos del Ayuntamiento y 
ordena restituir las calles. 
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cuatro, sostenía, habrían participado activamente 
en el golpe de estado de 1936.  Motivo que llevó a 
cambiar el nombre de la calle por el de Institución 
Libre de Enseñanza. Sin embargo, los tribunales 
consideran que no existían pruebas como para 
vincular a los García Noblejas en la sublevación. 

Una división 
creada dos años 

después del fi n 
de la Guerra Civil

Cerca de 45.000 voluntarios españoles par-
ticiparon en la II Guerra Mundial contra la 
Unión Soviética, dentro del enfrentamien-
to que mantenía Stalin con la Alemania 
nazi. En este caso, la calle, situada en el 
distrito de Chamartín, no incumpliría la 

Ley de Memoria Histórica. El TSJM recuer-
da que la División Azul fue creada en 1941, 
dos años después de que acabara la Guerra 
Civil, por lo que su nombre no puede supo-
ner una exaltación de la contienda, la re-
presión o del régimen franquista. 
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La prisión, que ahora es 
un centro penitenciario 
abierto, albergó a 
centenares de presas en 
el tardofranquismo. Un 
documental recupera y 
reivindica su memoria, 
mientras el barrio espera 
desde hace 20 años una 
demolición que no llega

Dos imágenes de la inauguración de la cárcel, en 1963.

Sandra Vicente 
BARCELONA

N ueve de julio de 1963. El 
ministro de Justicia, An-
tonio Iturmendi, acude 
a Barcelona a inaugurar 
la nueva cárcel de muje-
res, en el barrio de la Tri-
nitat Vella. “Sus caracte-

rísticas se acomodan al carácter cristiano y 
progresivo del régimen penitenciario espa-
ñol, que pone por norma la rehabilitación 
del individuo y la redención del delin-
cuente mediante el trabajo alegre en un 
ambiente agradable”. Con estas palabras se 
presentaba la prisión en el NoDo, acompa-
ñandas de música enérgica y festiva e imá-
genes de la sala de maternidad, las grandes 

celdas compartidas o los patios. Pero la rea-
lidad de la cárcel de mujeres de la Trini  
–como se la conoce popularmente– es muy 
distinta a la que se mostró en el noticiario.
 Por la cárcel pasaron centenares de mu-
jeres, presas comunes y políticas, represa-
liadas por el franquismo por sus prácticas e 
ideologías o por el simple hecho de haber 
sido infieles, haber abortado o haber ejer-
cido la prostitución. Siguió funcionando 
hasta 1983, cuando el recinto pasó a aco-
ger a jóvenes de entre 16 y 21 años, siendo 
escenario de grandes manifestaciones y 
protestas por el encarcelamiento de quie-
nes se negaban a ir a la mili, los insumisos.
 No fue hasta 2009 que se derribó parte 
del edificio, quedando de él solo una zona 
que ahora se usa como centro penitencia-
rio abierto para presos con el tercer grado. 
A pesar de sus casi 60 años de historia con-

vulsa, esta enorme prisión –ocupa una 
cuarta parte de la Trinitat Vella–, es una 
desconocida para sus vecinos. “El barrio da 
la espalda a la cárcel. Tener un centro peni-
tenciario cerca es estigmatizador: desde 
que se inauguró, la zona ha sufrido un pro-
ceso de decadencia y aún hoy cuenta con 
infravivienda, servicios públicos deteriora-
dos y falta de inversión, que se traduce en 
mucha fluctuación de población”, explica 
Julia Montilla. Esta artista visual, nacida 
en la Trinitat, acaba de estrenar el docu-
mental Veïnatges forçats, que explica la his-
toria de la cárcel y recupera su memoria.
 La Trinitat Vella es el cuarto barrio de 
Barcelona con la renda familiar más baja. 
“Tus condiciones socioeconómicas determi-
nan tu capital cultural y la importancia que 
le das a la memoria histórica”, argumenta 
Montilla. Por eso el documental busca ex-

Memòria de la represión 
franquista contra las mujeres

Actualitat La cárcel de la Tini

Campaña a favor de María Ángeles Muñoz, acusada de adulterio, en 1976.
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plicar qué significa la cárcel para el barrio, 
así como reivindicar la figura y la lucha de 
las mujeres represaliadas. “La memoria his-
tórica nos ayuda a empoderar y generar di-
námicas de transformación”, asegura Xavi 
Camino, jefe de proyectos del Pla de Barris, 
un plan de choque municipal que busca re-
ducir desigualdades en los barrios más vul-
nerabilizados. El Pla de Barris ha partici-
pado de la producción del documental 
junto con la Associació de la Recerca i Divul-
gació de la Memòria Històrica de Trinitat 
Vella y el Observatori per una Vida Digna.
 El empoderamiento del barrio a través 
de la conexión con la cárcel es importante, 
sobretodo ahora que las relaciones con lo 
que queda del centro penitenciario son más 
que complicadas. Este descomunal edificio 
ha dividido la Trinitat Vella en dos. 
“Cuando llegas a la zona norte hay mucha 
más infravivienda y las calles están más de-
terioradas”, explica Camino, que añade que 
el vecindario espera la reforma de la prisión 
desde hace más de 20 años. La promesa del 
derribo y de la construcción de vivienda so-
cial se va alargando en el tiempo. Por la 
zona se siguen viendo placas con nombres 
de destacados miembros del régimen en-
gastadas en paredes que se desconchan por 
el paso del tiempo. “La Trinitat está alejada 
de todo, pero los vecinos y vecinas sufrimos 
estas afrentas; sigue habiendo hijos y nietos 
de represaliados”, lamenta Montilla.

Era la única cárcel del 
Estado regentada por 
monjas, que imponían un 
régimen moral y religioso

 “La prisión fue una imposición para un 
barrio con una fuerte identidad anarquista. 
La cárcel se colocó allí para castigar esta 
esencia, recordando que el régimen estaba 
vigilante”, opina Camino. Centenares de 
mujeres pasaron por esas celdas, en las que 
dormían hasta 24 reclusas, colocadas en 
una disposición que recordaba a la de un 
hospital de campaña. El No-Do no hacía jus-
ticia a la represión que sufrían quienes eran 
encarceladas. Magda Oranich, abogada, vi-
sitó decenas de veces la prisión como le-
trada. Y, al final, ella misma fue encarcelada 
en 1973, después de la detención de 113 
miembros de la Assemblea de Catalunya en 
la iglesia de Santa Maria Mitjancera.
 “A mí la prisión no me impresionó tanto 
porque ya la conocía, pero era un lugar 
atroz”, recuerda Oranich, a quien se le dio a 
escoger entre pagar una multa o ir a la cár-
cel. “Jamás hubiera dado ni un céntimo a 
los fascistas”, añade. La prisión de la Trini 
era la única que no estaba regentada por 
funcionarios, sino por las Cruzadas de 
Cristo Rey, una congregación de monjas 
que “hacían lo que les daba la gana”, ase-
gura la abogada, y añade que “no había una 
represión física, sino religiosa, psicológica, 
moral y política”. Las monjas obligaban a las 
reclusas a ir a misa y prohibían a las presas 
comunes relacionarse con las políticas. A 
estas, a pesar de lo beneficioso que era el 
“trabajo alegre” para los reclusos, no se les 
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tenía permitido trabajar ni casi leer. “Nin-
guno de los libros que nos traían pasaba los 
filtros de moralidad. Incluso La Vanguardia 
llegaba recortada”, recuerda Oranich.
 Las comunicaciones con el exterior es-
taban altamente restringidas. “Yo tenía un 
compañero y, para que le dejaran venir, tu-
vimos que hacer unos votos de precompro-
miso estando yo en la cárcel, con la ayuda 
de un cura que era amigo”, recuerda Mercè 
Garriga, que entró en prisión en julio de 
1973. La sala de visitas dejaba fuera de la 
ecuación el contacto y la proximidad: era 
una estancia con verjas y cristales, dividida 
por un pasillo que era atravesado por una 
monja que vigilaba que las conversaciones 
fueran “adecuadas” y siempre en caste-
llano. “Una vez vino mi abuela y cuando 
nos dijeron que estaba prohibido el catalán 
nos pusimos a llorar, porque mi abuela casi 
no sabía hablar castellano y porque era un 
castigo, para nosotras y para nuestras fa-
milias. Una humillación”, explica Garriga 
en una de las escenas del documental.
 Las Cruzadas de Cristo Rey abandona-
ron la prisión dejando paso a las funciona-
rias en 1978. No sin antes asegurar que “no 
estaban dispuestas a cumplir con las nor-
mas de la democracia”. La pequeña dicta-
dura de las religiosas llevó consigo malos 
tratos a muchas presas y negligencias gra-
ves. Se suspendió a un médico que no aten-
dió un parto y que se negaba a visitar a las 
prostitutas. “Muchas de ellas padecían de 
sífilis y no eran atendidas. Yo llegué a meter 
antibióticos a escondidas, gracias a la ayuda 
del Colegio de Médicos”, asegura Oranich.
 La prisión se convirtió en reclusorio de 
jóvenes en 1983. Pero las mujeres siguen 
siendo ninguneadas y maltratadas en los 
centros penitenciarios, que, aún hoy, están 
pensados para hombres. “Tenemos una 
deuda con las represaliadas políticas, y 
también debemos reflexionar sobre la uti-
lidad que tiene la cárcel hoy y cómo sufren 
las mujeres”, apunta Montilla. Ese es el 
trasfondo de su documental, que, con una 
mirada al pasado, recuerda que hay cosas 
que hemos superado, pero otras que no 
quedan tan lejos. “Todavía hay muchas vic-
torias que se nos escapan, y no podemos 
permitirnos el lujo de dejar de defender lo 
que hemos ganado”, añade.

Las presas políticas no 
podían relacionarse con 
las comunes, trabajar  
o leer sin ser censuradas

Aunque el derribo de la cárcel  
de la Trinitat Nova, ahora Centro 
Penitenciario Abierto, estaba 
previsto para este 2021, finalmen-
te se llevará a cabo en 2027, junto 
con el de la cárcel de mujeres de 
Wad-Ras, en el Poblenou. Ambas 
instalaciones se trasladarán a la 
Zona Franca. La causa del retraso 
es la aparición de restos de 
metales pesados en el subsuelo  
de la parcela, fruto de su pasado 
industrial. Cuando el espacio  
sea descontaminado, la Adminis-
tración espera sustituir la prisión 
con la construcción de 410 
viviendas de protección oficial.

Siete años más  
de retraso

JU
LI

A
 M

O
N

TI
LL

A

Arriba, manifestación por la amnistía de las mujeres en 1977 y sala de pediatría de la prisión. Abajo, presentación del documental.

El 8-M de 2020 frente a la prisión.

A
RX

IU
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
E 

C
AT

A
LU

N
YA

PI
LA

R 
AY

M
ER

IC
H

A
RX

IU
 F

O
TO

G
RÀ

FI
C

 D
E 

B
A

RC
EL

O
N

A

P.36



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

897000

159869

Diario

939 CM² - 83%

66276 €

26

España

30 Mayo, 2021

P.37



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

897000

84255

Diario

939 CM² - 83%

44820 €

24

España

31 Mayo, 2021

P.38



15LA RAZÓN  •  Viernes. 4 de junio de 2021

ESPAÑA

La Asamblea de Melilla no ha 
aportado por el momento la 
documentación que le requi-
rió el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de 
Melilla relacionada con la re-
tirada de la estatua de Fran-
cisco Franco que se llevó a 
cabo el pasado 23 de febrero 
en la ciudad autónoma.

Advertido por la Fundación 
Nacional Francisco Franco 
(FNFF), el juzgado comprobó 
que el expediente administra-
tivo remitido por la Asamblea 
de Melilla carecía de trámites 
y documentos preceptivos y 
ordenó el 3 de mayo que en 
diez días fueran aportados al 
órgano judicial.

Ante el incumplimiento por 
parte de la Asamblea de Me-
lilla, el juzgado ha reiterado 
el requerimiento el pasado 26 
de mayo para que la Adminis-
tración cumpla con lo ordena-
do «o, en su caso, certifi que el 
funcionario o secretario que 
haya autenticado el expedien-
te si dichos documentos exis-
ten o se han omitido, todo ello 
bajo la responsabilidad del 
jefe de la dependencia admi-
nistrativa».

Los documentos faltan del 
expediente administrativo y 
conforme a la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Admi-
nistrativa (LJCA) han de ser 
conocidos por la FNFF para 
poder formalizar su deman-
da. Por este motivo, según 
fuentes de la representación 
legal de la Fundación Franco, 
hasta que se complete el expe-
diente, «está en suspenso el 
plazo» para concretarla.

Mientras, el juzado número 
3 de Melilla, donde la Platafor-
ma Millán Astray presentó su 
recurso con el mismo objetivo, 
se ha dirigido al número dos 
«para que proceda a la acumu-
lación de ambos recursos en 
un solo procedimiento» al tra-
tarse «del mismo recurrido». 
Aparte de «razones estratégi-
cas», es una maniobra que no 
convence a los abogados de la 
Fundación Franco, pues con-
sideran que no se cumple la 
previsión del artículo 37 de la 
LJCA, «dado que ambos re-
cursos no penden en el mismo 
órgano jurisdiccional».

A. Bartolomé - Madrid

La Asamblea de 
Melilla retrasa el 
recurso sobre la 
estatua de Franco 
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El Canadà troba una fossa comuna
amb les restes de 215 nens indígenes
Als nois els van arrencar de les seves famílies per assimilar-los a la cultura blanca

FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

El Canadà, mirall del progressis-
me dels Estats Units, no és lliure
delpecatdel racisme.
“La notícia de les restes troba-

des a l’antiga escola residencial
Kamloops em trenca el cor”, va
tuitejar el primer ministre Justin
Trudeau. “És un dolorós recorda-
tori del capítol fosc i vergonyósde
la història del nostre país. Penso
entots icadascundelsafectatsper
aquestes angunioses informaci-
ons”, va insistir.
Trudeau es va expressar així

després del descobriment en una
fossa comuna dels cossos de 215
nens, algunsdenopasmésde tres
anys, en el que va ser un internat
per a mainada indígena. Aquesta
escola, ubicada al territori de la
Colúmbia Britànica, no és l’única
que va funcionar al país nord-

americà.Lasevamissióconsistiaa
arrencar aquells nens de les seves
famílies per a assimilar-los per la
forçaenlaculturablancaicolonit-
zadora, i evangelitzar-los.
El descobriment el va anun-

ciar Rosanne Casimir, cap de la
Tk’emlúps te Secwepemc First
Nation. La localització es va pro-
duir quan es va penetrar el terra
ambunradarenunterritoriconti-
gu a l’internat que va funcionar
desdel 1870 i fins al 1978.
“És una dura realitat i és la

nostra veritat, la nostra història”,
va lamentar Casimir en roda de
premsa. “I és una cosa per la qual
sempre hem hagut de lluitar per
provarqueeraunarealitat.Permi,
sempre ha estat una història hor-
rible”, va reiterar.
Moltes de les restes, segons la

seva versió, es remuntaven a
“molts anys, dècades enrere”. Tot
i que feia temps que corrien ru-

posats educadors.Aquesta comis-
sió va documentar que en nom-
brosesocasionslesfamíliesnovan
saber mai la destinació dels seus
descendentsdesapareguts.
Es calcula que, entre el 1863 i el

1998, més de 150.000 nens indí-
genesvanser separatsde les seves
famíliesperentrarenaquesteses-
coles.D’habitualnose’lspermetia
parlar en la seva pròpia llengua o
practicar la seva cultura. El 2008
una vegadadocumentat l’impacte

en aquestes comunitats, el primer
ministre Stephen Harper va anar
a la Cambra dels Comuns per
demanar disculpes per aquestes
vexacions.
La Kamloops Indian Residen-

tial School va ser la més gran de
totes dins d’aquest sistema. Va
obrir sota la direcció de l’Església
catòlica el 1890. L’escola va tenir
fins a 500 estudiants quan la ins-
cripció va aconseguir el seu punt
màxim als anys cinquanta. L’exe-
cutiu central es va fer càrrec de la
seva administració el 1969 i la va
mantenirnouanysmés.
“Tot això va formar part de la

vergonyosa política colonial”, va
afirmarCarolynBennett,ministra
de Relacions amb els Indígenes,
quan es va saber aquesta troballa.
Va dir que el Govern s’ha com-
promèsaretrehomenatgea“totes
aquelles ànimes innocents”. La
tribuhaposat fil a l’agullaperpro-
vard’identificar la sevaprocedèn-
cia i procedir a enterraments dig-
nes amb els altresmembres de les
seves famílies. Els primers resul-
tatsd’aquesta indagació s’esperen
al juny.
Tot i això, Casimir va indicar

que “en aquest moment tenim
més preguntes que respostes”.
Terry Teegee, cap de l’Assemblea
de Nacions de la Colúmbia Bri-
tànica, va requerir “una feina ur-
gent” ambaquestes restes.
“Aquestafossacomunarefresca

eldol i lapèrduade lescomunitats
de lanostra regió”, vadir. “Calpo-
sar llum en la tragèdia –va inter-
venir l’arquebisbe de Vancouver,
J. Michael Miller–. El pas del
tempsnoesborra el dolor”.c

DPA VÍA EUROPA PRESS / EP

Delhia Nahanee, del poble squamish, col·loca roses entre els 215 parells de sabates infantils a l’escalinata de la Vancouver Art Gallery

Orfes i soldats, “voluntaris” en
mines i granges deCorea del Nord
SEÜL Reuters

Orfes, soldats i estudiants –al-
guns, amb aparença de nens–
són “voluntaris” per a treballs
manuals a Corea del Nord,
incloent-hi mines de carbó,
granges i grans projectes de
construcció, segons mitjans es-
tatals del país.
Centenars de graduats d’esco-

les per a orfes “s’han ofert volun-
taris per treballar en camps difí-

cils”, assenyala l’agència oficial
nord-coreana KCNA. La infor-
mació no especificava les edats
dels orfes, però assenyalaven
que es tractava d’alumnes de les
escoles de secundària. Fotos pu-
blicades en diaris nord-coreans
donaven a entendre que es trac-
ta probablement d’adolescents.
D’altres notícies recents parla-
ven d’universitaris voluntaris i
de “soldats constructors”, joves
que fan el serveimilitar obligato-

ri que estarien treballant al sec-
tor de la construcció.
L’agència KCNA va indicar

ahir que més de 700 orfes s’ha-
vien presentat per treballar en
cooperatives agropecuàries i
complexos metal·lúrgics, com
també en la indústria fustera. Di-
jous s’anunciava que 150 gradu-
ats de tres escoles d’orfes s’havi-
en ofert per anar a les mines de
carbó i a les granges, tot plegat
“per la construcció socialista i

per la seva pròpia voluntat i per a
més glòria de la seva joventut en
la lluita per la prosperitat del pa-
ís”, assenyalava la KCNA. Tots
ells havien acabat els estudis “a
l’escalfor maternal del partit”.
Les mesures dràstiques preses

a Corea del Nord contra la covid
han exacerbat els abusos sobre
els drets humans i la precarietat
de les condicions de vida dels
seus ciutadans, de què donen
idea diversos informes de les
Nacions Unides sobre casos de
fam.
Segons un informe del Depar-

tament d’Estat nord-americà del
2020 sobre drets humans, en al-
guns casos, menors de 16 i 17
anys nord-coreans haurien estat

destinats a la construcció per a
períodes de deu anys i subjectes
a llargues jornades en feines de
risc. Aquests joves haurien rebut
malnutrició, esgotament i pro-
blemes de dèficit del creixement
“com a conseqüència de treballs
forçats”.
Corea del Nord, on en teoria

estan prohibits els treballs for-
çats, ha negat aquestes acusa-
cions.Dimarts passat, el líder del
país, Kim Jong-un, va afirmar en
una carta dirigida als sindicats
que els nord-coreans han afron-
tat “més dificultats que mai els
últims anys, però la seva força i
prestigi han crescut gràcies a la
“noble i heroica lluita dels seus
treballadors”.c

morssobrel’existènciad’aquestes
fosses en aquest tipus d’internats,
aquesta és la primera ocasió en
què es troba un d’aquests llocs de
sepultures anònimes que no es
vandocumentarmai.
A partir de principis del segle

XIX, el Canadà va establir un sis-
tema d’escoles residencials (no
eren ni escoles ni residencials)
que,majoritàriament,erengestio-
nadesper l’església. Els nens indí-
genes van ser forçats a assistir-hi,
desprésdeser segrestatsdels seus
pares. El muntatge va entrar en
declivi als anys setanta del segle
passat. L’últimva tancar el 1996.
UnaComissióNacional sobre la

Veritat i la Reconciliació, que va
servir perquè el Govern demanés
perdó, va concloure que almenys
4.100col·legialsvanmorirmentre
erenenaquestscentres.Granpart
d’ells van morir per maltracta-
ments o per negligències dels su-

ESCOLES D’EVANGELITZACIÓ

La fossa era
al costat d’un internat i
es va localitzar gràcies
a la tecnologia làser

PARAULA DE TRUDEAU

“És un dolorós
recordatori d’un
capítol vergonyós
de la nostra història”

L A M AT E I X A O P R E S S I Ó

]La història de l’internat
canadenc podria formar
part de la novel·la de
ColsonWhitehead titu-
lada Els nois de la Nickel
(2019) amb què va gua-
nyar el Pulitzer.White-
head es va basar en una
escola residencial o refor-
matori de Florida a què
enviaven joves negres.
L’escola es deia Dozier.
Va obrir el 1900.Malgrat
les denúncies de tortures,
va estar oberta fins al
2011. Una excavació el
2012 va descobrir tombes
sense identificar.

Una altra història
de laNickel
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Cent anys després que les
tropes de l’emperador
Guillem II matessin
65.000 hereros i 10.000
names –un 80% del total
d’aquestes dues ètnies–,
Alemanya va reconèixer
per fi el terme genocidi per
a una acció de càstig orien-
tada al seu extermini.

Va ser entre el 1904 i el
1908, en resposta a la re-
volta d’aquestes pobla-
cions contra el poder colo-
nial alemany sobre Namí-
bia. Hi van morir massa-
crats guerrers, però tam-
bé dones i nens, als seus

pobles o enviats a morir de
set al desert.

Per arribar a aquest re-
coneixement de culpa han
calgut cinc anys de nego-
ciacions més o menys dis-
cretes entre Alemanya i
Namíbia, envoltades per
un parell de relliscades di-
plomàtiques de Berlín.

Devolució
El primer pas cap a l’acord
va ser, el 2017, la devolu-
ció de 27 restes mortals
de víctimes africanes que
els homes de Guillem II
van robar i endur-se a Ale-
manya per fer investiga-
cions racials o d’altra me-
na i que van acabar em-
magatzemades en col·lec-

cions antropològiques.
Abans de fer efectiva
aquesta restitució simbò-
lica, el govern de Namíbia
va haver de veure com
una delegació d’alt nivell
del seu país era rebuda
per funcionaris de tercera
fila a Berlín.

Era evident que Berlín
volia tancar el tema de la
manera més discreta pos-
sible, dins la consideració
que Alemanya havia tin-
gut un paper menys relle-
vant que altres grans po-
ders colonials, com Fran-
ça o Anglaterra. Però la in-
tervenció de diputats de
diferents partits polítics,
al govern i a l’oposició, va
portar-lo al Bundestag

(Parlament federal).
L’any 2019 es va fer servir
per primera vegada, en
forma de resolució parla-
mentària, el terme geno-
cidi.

Restitució
A partir d’aquí es va entrar
de ple en el principal obs-
tacle, des del punt de vista
alemany, a un acord bila-
teral: l’ús de la paraula res-
titució. El terme remet,
des de la perspectiva ac-
tual, a les compensacions
econòmiques pagades per
Alemanya a col·lectius o
països víctimes del nazis-
me. Berlín rebutjava apli-
car-lo a aquella operació
d’extermini, tot i ser con-
siderada un preàmbul de
les grans neteges ètniques
del segle XX, per por d’en-
trar en una dinàmica de
reclamacions col·lectives
o individuals infinites.

Finalment, l’acord in-
clou el pagament de 1.100
milions d’euros, no com a
compensacions indivi-
duals als pobles afectats o
descendents de les vícti-
mes, sinó en forma de pro-
jectes de desenvolupa-
ment per a aquest país
africà.

Per al ministre d’Afers
Estrangers, el socialdemò-
crata Heiko Maas, l’acord
és un “gran èxit”, que pro-
mou la reconciliació entre
Alemanya i Namíbia “so-
bre el capítol més negre de
la nostra història comu-
na”. L’Estat alemany ha
reconegut així “la seva res-
ponsabilitat històrica” so-
bre les víctimes d’un geno-
cidi que va marcar les pau-
tes dels que vindrien des-
prés.

El següent pas serà de-
manar perdó formalment
a Namíbia i els descen-
dents de les víctimes. Es
preveu que sigui el presi-
dent Frank-Walter Stein-
meier qui ho faci, en un
viatge oficial a aquest país
encara per concretar. ■

a Alemanya admet finalment la seva responsabilitat en l’extermini quasi total de dues ètnies a
Namíbia a L’acord inclou el pagament de 1.100 milions d’euros en projectes de desenvolupament

Berlín reconeix el genocidi
colonial 100 anys després

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Membres de la delegació namíbia ploren durant una cerimònia en què s’exhibeixen restes mortals del genocidi entregades per Alemanya ■

Berlín

Gemma
C. Serra

L’encarregat de segellar el re-
coneixement d’aquest geno-
cidi serà Frank-Walter Stein-
meier, el president que va ar-
ribar al càrrec el 2017 com a
representant del consens po-
lític. Exministre d’Afers
Estrangers d’Angela Merkel i
socialdemòcrata, va ser clau
perquè arribés a formar-se
l’actual gran coalició. El can-
didat del seu partit era Martin
Schulz, que va enfonsar els
socialdemòcrates en el pitjor
resultat històric i volia passar
a l’oposició. La ultradreta aca-
bava d’entrar al Parlament
com a tercera força. Steinme-

ier va convèncer Schulz que
no hi havia cap altra sortida
per a l’estabilitat del país que
una altra coalició liderada per
Merkel. Ahir, Steinmeier va
anunciar que buscarà un se-
gon mandat el 2022. “Són
temps moguts i vull acompa-
nyar-los en el camí cap a la
postpandèmia”, va dir. L’elec-
ció presidencial és a càrrec de
l’Assemblea Federal, formada
pels diputats del Bundestag i
els representants designats
pels lands. Es reunirà al febrer,
sis mesos després de les ge-
nerals del setembre, que mar-
caran el comiat de Merkel.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Steinmeier, el consens post-Merkel

Un atac amb
ganivet deixa
quatre agents ferits

RÚSSIA

El mandatari sirià Baixar al-
Assad va ser reelegit, sense
sorpresa, per a un quart man-
dat, en unes eleccions presi-
dencials qualificades de farsa
per l’oposició, mentre que els
Estats Units i la UE van dir
que no eren “ni lliures ni jus-
tes”. En una roda de premsa
dijous a la nit, el president del
Parlament, Hammud Sabbag-
ha, va anunciar que Al-Assad
havia estat reelegit amb el
95% dels vots. ■ REDACCIÓ

Al-Assad, reelegit
en uns comicis
qualificats de farsa

El president nord-americà, el
demòcrata Joe Biden, havia
de proposar ahir un pressu-
post de 6 bilions de dòlars
(uns 5 bilions d’euros) per a
l’any fiscal 2022, que arrenca
el mes d’octubre vinent i que
eleva la despesa federal al ni-
vell més alt des de la Segona
Guerra Mundial. La proposta
de la Casa Blanca al Congrés,
a més, demana que la despe-
sa federal pugi a 8,2 bilions
per al 2031. ■ EFE

Biden presenta un
pressupost de 6
bilions de dòlars

ESTATS UNITS

Els senadors del Partit Republi-
cà van bloquejar ahir la creació
d’una comissió d’investigació
sobre l’assalt al Capitoli que el
6 de gener va dur a terme una
multitud de seguidors de l’ex-
president Donald Trump men-
tre a l’interior de l’edifici se cer-
tificava la victòria de Joe Biden.
Queda desactivada, doncs, la
petició dels demòcrates i al-
guns republicans d’investigar
els fets, que van provocar cinc
morts. ■ EFE

Els republicans
frenen la comissió
de l’assalt al Capitoli

El president rus, Vladímir Putin,
va rebre ahir al balneari de Sot-
xi, al mar Negre, el seu homò-
leg bielorús, Aleksandr Lukai-
xenko. Es tracta d’una mostra
més de suport enmig del con-
flicte amb la UE per l’incident
de l’avió de Ryanair. Durant la
reunió, Lukaixenko va acusar
de nou Occident d’intentar
desestabilitzar Bielorússia i va
mostrar a Putin un maletí amb
“alguns documents” sobre l’in-
cident de l’avió. ■ EFE

Una policia municipal va re-
sultar greument ferida en un
atac amb ganivet ahir a La
Chapelle-sur-Erdre, prop de
Nantes. L’atacant va morir
en un tiroteig amb diversos
policies en què tres agents
van resultar ferits al braç i a
la mà, segons van informar
fonts oficials. En el moment
de tancar aquesta edició, no
s’havia confirmat si l’incident
s’investiga com un acte ter-
rorista. ■ REDACCIÓ

FRANÇA ESTATS UNITS

Putin rep
Lukaixenko com a
mostra de suport

SÍRIA

Joe Biden, president dels
Estats Units ■ EFE
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mes. Per als laics amb tasques ecle-
siàstiques, la prescripció dels delic-
tes d’abusos sexuals passa de 5 a 7 
anys, i per als clergues arriba fins 
als 20 anys. 

El Codi de Dret Canònic va en-
trar en vigor el 1983 i, des d’ales-
hores, pràcticament no s’havia 
modificat, fet que havia suscitat 
diverses crítiques al mateix Vati-
cà. És cert que en els últims anys 
Francesc havia aprovat alguns de-
crets que introduïen avenços en la 
manera com l’Església s’enfron-
tava als abusos dins de la institu-
ció. Especialment després de la 
cimera per a la protecció dels me-
nors celebrada al Vaticà el 2019, 
en què el pontífex va entonar un 
històric mea culpa i va demanar 
perdó a les víctimes. 

Les tasques de revisió del text 
havien començat el 2007 amb el pa-
pa emèrit Benet XVI, però no va ser 
fins al 2011 que les conferències 
episcopals van rebre un primer es-
borrany que, des de llavors, s’ha 
anat enriquint amb noves esmenes 
fins a la seva promulgació aquest 
dimarts. En concret, Francesc ha 
reformat el llibre VI del Codi de 
Dret Canònic i la seva modificació 
entrarà en vigor el 8 de desembre. 

“Criteris objectius” 
“Per respondre adequadament a les 
exigències de l’Església a tot el món 
resultava evident la necessitat de 
revisar també la disciplina penal 
promulgada per sant Joan Pau II, el 
25 de gener de 1983, amb el Codi de 
Dret Canònic”, va argumentar el 
papa Francesc.  

Ara s’ofereixen “criteris objec-
tius en la identificació de la pena 
més adequada a aplicar en cada cas 
concret”, cosa que redueix la discre-
cionalitat de l’autoritat per afavorir 
la unitat de l’Església en l’aplicació 
de les penes, “especialment per als 
delictes que causen un dany i un es-
càndol més gran a la comunitat”, va 
afegir el pontífex.e

Clam per buscar totes les fosses 
comunes als internats del Canadà

llegarde, cap nacional de l’AFN, en 
un comunicat, que va qualificar els 
fets de “genocidi”.  

“Sabem que moltes de les escoles 
residencials del Canadà estan cons-
truïdes també sobre cementiris de 
nens sense identificar; aquesta trà-
gica revelació és només una de 130, 
segur que n’hi ha més”, diu per te-
lèfon des de Toronto la responsable 
de Humans Rights Watch (HRW), 
Farida Deif, i explica que milers de 
nens van morir en aquests centres 
“sense que se’n documentés el mo-
tiu o ni tan sols se’n registrés el nom, 
i sense que ni se n’informés les seves 
famílies ni se’ls retornessin les res-
tes”. Per això, com les associacions 
indígenes, HRW també reclama 
una investigació sistemàtica de tots 
els antics internats i una anàlisi fo-
rense per identificar totes les res-
tes, retornar-les a les seves famílies 
i enterrar-les de forma correcta. 

Assumir la responsabilitat 
El mateix primer ministre, Justin 
Trudeau, va admetre dilluns que es-
tava “en xoc” per la notícia. “Trista-
ment, no és una excepció ni un inci-
dent aïllat”, va dir Trudeau sobre la 
troballa a l’internat de Kamloops, i va 
anunciar mesures però sense donar 
detalls. “No ens n’amagarem. Hem 
de reconèixer la veritat. Les escoles 
residencials eren una realitat, una 
tragèdia que va existir aquí, al nos-
tre país, i n’hem d’assumir la respon-
sabilitat. Hi va haver nens que van 
ser arrencats de les seves famílies; al-
guns van tornar amb danys i alguns 
no van tornar mai”, va dir. 

Les comunitats indígenes demanen a Trudeau una investigació a fons

El primer ministre Justin Trudeau davant d’un dels memorials pels infants morts erigit davant del Parlament. DAVE CHAN / AFP

“Recordo la monja arremangant-se 
les mànigues així i saltant i asso-
tant-nos a l’esquena unes deu vega-
des amb aquella corretja”, explica-
va aquesta setmana a la televisió ca-
nadenca CTV Rose Miller, supervi-
vent de la Kamloops Indian 
Residential School, on fa pocs dies 
es va descobrir una fossa comuna 
amb les restes de 215 nens indíge-
nes. Miller, avui una dona gran, va 
estar internada en aquell centre 
quan tenia 7 anys i el recorda com 
“un infern”. La impactant troballa a 
l’internat de Kamloops ha fet reviu-
re el trauma a centenars de supervi-
vents d’aquell sistema i ha commo-
cionat tot el Canadà. Arreu del pa-
ís s’han instal·lat memorials impro-
visats amb sabates de nens i ossos de 
peluix, en record dels infants morts. 

Les comunitats indígenes cana-
denques, discriminades durant dè-
cades, creuen que aquesta macabra 
troballa ha de servir per obrir un de-
bat nacional. L’Assemblea de les 
Primeres Nacions (AFN, per les si-
gles en anglès), que agrupa els 
col·lectius indígenes del país, recla-
ma al govern de Justin Trudeau que 
posi en marxa una investigació per 
buscar altres fosses comunes que 
podrien estar amagades en els ter-
renys de tots els antics internats de 
nens indígenes que hi havia al país, 
fins a 130. “Les famílies mereixen 
saber la veritat i tenir l’oportunitat 
de reconciliar-s’hi”, va dir Perry Be-

BARCELONA
SÒNIA SÁNCHEZ

De fet, la Comissió de Veritat i 
Reconciliació, creada pel govern 
canadenc, va publicar un informe 
l’any 2015 en què calculava que, 
des del 1863 fins al 1998, més de 
150.000 menors indígenes havien 
sigut separats per la força de les se-
ves famílies i internats en aquests 
col·legis, en els quals no se’ls per-
metia parlar el seu idioma ni ma-
nifestar la seva cultura i on eren 
freqüents els maltractaments i els 
abusos físics i sexuals. També ad-
metia que milers d’aquests nens 
mai van tornar amb les seves famí-
lies. Eren centres creats i finan-
çats per l’estat canadenc per assi-
milar les poblacions indígenes, i 
gestionats per l’Església. 

“Genocidi cultural” 
El govern canadenc va demanar 
perdó públicament l’any 2008 i va 
impulsar la investigació, que en el 
seu informe final, el 2015, va qua-
lificar els fets de “genocidi cultu-
ral” i ja va fer diverses recomana-
cions, entre les quals una inves-
tigació a fons de tots els internats 
per buscar-hi restes de nens que 
hi van morir. “Una recomanació 
que mai no s’ha posat en pràcti-
ca”, recorda Deif. Ara, el govern 
de Trudeau es veu sota pressió 
per fer-ho, i alguns estats com Al-
berta han anunciat ja que ho faran 
en el seu territori. El que sí que es 
va fer va ser oferir compensacions 
a les víctimes: fins ara el govern 
canadenc ha pagat 3.300 milions 
de dòlars a 28.000 supervivents 
d’aquelles escoles.e

bigus contactes entre el crim or-
ganitzat i el món polític i empre-
sarial, així com dades importants 
sobre la presumpta negociació 
entre l’Estat i la Màfia durant la 
dècada dels 90. Encara que, en 
principi, el presumpte penedi-
ment no va resultar creïble per 
als jutges, finalment la seva con-
fessió va provocar la condemna 
d’altres mafiosos i li va servir per 
evitar la cadena perpètua. 

El seu alliberament ha estat 
rebut com una galleda d’aigua 
freda a Itàlia. “És una vergonya 
per a l’Estat”, ha denunciat Rita 
dalla Chiesa, filla del general Car-
lo Alberto dalla Chiesa, assassi-
nat també per la Cosa Nostra. Pa-
radoxalment, va ser precisament 
Giovanni Falcone qui va impul-
sar l’actual normativa que per-
met als mafiosos penedits bene-
ficiar-se de reduccions de penes. 
Per això, la germana del magis-
trat, Maria Falcone, ha comentat 
que, si bé “humanament és una 
notícia que fa mal”, és “una llei 
que el meu germà volia, i per ai-
xò cal respectar-la”.e

Commoció  
El país està  
en xoc per la 
troballa de les 
restes de 215 
nens morts en 
un dels centres

Assimilació  
Del 1863 al 
1998, 150.000 
nens van ser 
internats a la 
força en 130 
col·legis

AMÈRICA DEL NORD
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Bioéthique · l'impasse de la PMA 
pour toutes a u Parlement 
Les députés restent divisés sur le pro jet de loi ouvrant la procréation 
médicalement assistée a toutes les femmes, pro mise par Macron en 2017 

N 
ous sommes repartís 
non pas pour un bis 
repetita mais un ter 
repetita ~t, ironise, non 

sans amertume,la présidente de 
la commission spécialc sur le 
projct de loidc bioéthique. Agni?s 
Firmin Le Boda. L'Assemblée 
nationale se pcnche, mardi 
t"' juin, au soir, sur la troisiCme 
lect u re de ce pro jet de loi. 

Depuis juillet 2019, les députés 
de la majorité cherchent le 
conscnsus avcc lcurs homolo
gues du parti Les Républicains 
(LR) et la d roite sénatoriale. Mais 
1cs désaccords sont toujours aussi 
profonds et le débat reste entier 
concernant la légalisation de 
la procréation médicalement as· 
sistée (PMA) pour toutes les 
femmes, promcsse de campagne 
d'Emmanuel Macron. Comme 
en témoigne le millier d'amende
mcnts déposés su r cettc troi
sieme lecture en commission. 

La mesure n'a pas s urvécu 3 
J'épreuve de la navctte parlemen· 
taire. Début février, le Sénat a 
supprimé en deuxii:!me lecture le 
premier artide, qui prévoyait 
l'ouverturede la PMA pour toutes 
les femmes, le rempla~ant 

par l'affirmation suivante: « 11 
nexiste pas de droit a l"enfant. . 
Au jourd'hui,le textede 34articles 
revient, apres l'échec cinglant de 
la commission mixte paritaire, 
le 17révrier. 

• Pa5Sageen fon::e• 
Dans la majorité , on prévient 
d'ores et déja que la mesure 
controversée sera adoptée avec 
ou sansl'approbation de la droite 
sénatoria!e, quand bien mCme le 
président de la République espé
rait un consensos s ur le sufct. «Si 
nous ne trouvons pas d'accord sur 
cene troisieme lecture avec le 
Sénat, IJtssemblée aura le demier 
mot •. sou!igne le député La Répu· 

blique en marche (LRM) de l'Hé
rault Jean-Fran~tüis Eliaou. un des 
d nq rapporteurs du texte. 

A cette seule idée. la droite 
poussc déja des cris d'orfraie et 
dénonce «UII passage en force». 
Dans une t ribune publiée le 
31 mai daos le journal La Croix, 
plus de So parlementaires LR 
appellent legouvernementa reti· 
rer le texte de l'ordre du jou r, 
préférant e n faire un sujet de 
débat pour la présidentielle de 
2022. «Ces débats sociécaux et 
bioéthiques doivent étre remisa 
plus tartl», défendenHis, en in· 
voquant le contc:xte de la crise sa· 
nitaire et le calendrier législatif 
su rchargéen cette rinde manda t. 
« Est -ce encare la priorité 
aujourd'hui? Pendant ce temps, 
i/n)' a aucun cexte sur la dépen 
dance, qui reste /'une des urgences 
numéro un du pays 11, déplore le 
député (LR) de I:Ain Xavier Bre
ton, opposé a la PMA. « lls son t 
eux-mémes piégés par leur propre 
stratégie. S'íl y avait eu deux tex· 
tes distincts, /'un avec la PMA. 
l'autre avec la bioéthique. on ne 
se serait pas n:-trouvés dans cette 
situat ioll-lil», critique son colle
gue, le député (LR) du Bas-Rhin 
Patrick Hetzel. 

Cette troisiCme lecture promet 
done relativement peu de 
nouveautés dans les argumentai· 
res des uns e t des autres. «Tant 
quOn n'arrivem pasó trouver une 
position sur la PMA, qui rl'Ste le 
point bloquant, je ne vois pas 
comment on peut avoir un que/· 
conque accord avec le Sénat •, se 
dé so le M .... Firmin Le Bodo. 

Face a l'opposition d'une partie 
de la droite sur le textc, la majorité 
entend bien revenir a la version 
adoptée en dcuxiCme lecture 
a l'Asscmblée nationale. e n 
juillet 2020. Des a mcndements 
ont été déposés par les rappor
teu rs. notamment pou r pcrmet· 

En quatre ans, 
l'exécutif a eu 

letempsde 
susciter bon 

nombre d'espoirs 
ducoté 

desfemmes 
seules et des 

couples lesbiens 

trc la réforme de la fi!iation pour 
les couples lesbicns,l' autoconser· 
vation des gametes sans impéra
tif médica!, la création d'cm· 
bryons transgéniques el chimi>· 
res o u cncore la création d'un mo
tif de «détn:-sse psychosociafe , 
pour l'interruption médica le de 
grosscsse jusqu·a neufmo is. 

D'autres esperent toujours que 
le texte aillc plusloin. c:omme sur 
la PMA post·mortem ou pour les 
personnes transgenres ainsi q ue 
pour la rec:onnaissance des 
enfants nés de gestation pour 
auuui a l'étranger. Mais pas ques
tion de rouvr ir ces débats·la. 

Calendrief" partementalre saturé 
Tout J'enjeu reste désormais de 
savoir si la loi sera appliquée d'ici 
a la fin du mandat. Car. ave<: la 
crise sanitaire due a u Covid-19 et 
a l'approche de l'élection prési
denticlle,les priorités de l'cxécu· 
tif ont évolué au fil des mois. Le 
c:alendrier parlementaire es t déja 
saturé par les nombreux textes 
régaliens (ter rorisme et rensei
gnement, just ice, séparatis mc), 
sur le dimat (pro}et de loide révi
sion constitu tionnelle, d imat et 
résilience). et ccux a ven ir sur 
la décentrnlisation (loi «40 • ) ou 
encore sur la protection de 
l'enfance. Ce qu i donne peu de 

perspectives aux parlementaires 
tout c:omme a l'exécu tif pou r 
une application éventuelle avant 
la findel'été. 

La secrétaire d'Etat chargée de 
l"égalitC entre les femmes et les 
hommes. Elisabeth Moreno. a 
renouvele les vceux du gouveme
ment pour que, «d'ici au mois 
dáoUt », la loi soit adoptée, dans 
une inte rview a Libémtion le 
29 mai. « Nous n'avons pas oublié 
la PMA ( ... ) }e suis convaincue 
qu elle sera adoptée dans quelques 
semaines ( ... ) et que (les femmes] 
pourron!, ainsi [y] avoir aa:es», 
insistc-t-ellc. 

Mais, chez les parlcmentaires, 
les doutes sont permis fac:e a un 
te! optimisme. «C'est un effet de 
com et c'est totalement irrl>spon
sable de don11er de li?spoir a ces 
femmes, en leur Jaisant croire que 
la loi sera appliquée des la fin de 
l'été11, s'insurgc le député (LR) de 
I'Oise Maxime Minot. Le texte 
doit reven ir au Sénat dCs le 
24 juin. Certains décrets d'appli· 
c:ation sont meme dé¡a prets. 
A u se in de la majorité, nom breux 
sont ceux qui aimeraient pouvoir 
compter dans le u r hilan un 
marqueur sodétal fort pour les 
prochaineséchéancesélectorales. 

En q uatre ans, l'exécut ifa eu le 
temps de susciter bo n nom bre 
d'espoirs du cóté des femmes 
seules et des couples lesbiens en 
anente d'une Jégalisation de la 
PMA su r le sol fran~ais. Cerl'ains 
s'interrogent, Emma nuel Macron 
esHI encare favorable a la 
mesure? «JI y a un manque 
éviden! de courage de la part du 
chef de /'Etat. JI a peur que t:a 
crispe et que t:a divise la société 
a/ors qu'i/ est dans une logique 
de consolidaticm de son électomt 
de droite», estime le député des 
Deux-sevres et anden macro
niste, Guillaume Chiche. • 

MAR IAMA DARAME 

Paris veut créer un lieu d'hommage 
aux femmes victimes de violences 
Le conseil municipal a soutenu ill'unanimité, mardi l" juin,l'idée de mettre en place 
un mémorial pour que les femmes battues o u tuées ne soient pas oubliées 

e 1 est sans doute une 
premiCre e n France : 
a Paris, un lieu devrait 

é tre bientót c:réé pour rendre 
ho mmage aux femmes vict imes 
de vlolences. notamment conju
galcs. Ainsi en ont décidé les élus 
de la capitale, réunis mardi 
1" juin en conseil municipal. Un 
pro}et en ce scns a été présen té 
par le maire sodaliste du 1~ ar· 
rondissement, Jéróme Coumet, 
et adopté a l'unanimité. 

U nes'agit e ncoreque d'un vceu, 
mais un emplacement est dé¡a 
envisagé pour poser une plaque 
ou créer un mémorial, non Join 
de la place de la BergCrc-d 'lvry. 
dans le 1~ a rrondissement. 
Comme le projet dans son C!n
semble, le lieu proposé est é mi
nemment symboliquc. Aimée 
Millot. d ite la « bergere d'lvry >~, 
éta it une jeune fe mme de 19 a ns, 
orpheline, qui falsait paitre ses 
chhres a lvry, juste a cóté de 
Paris. Elle est restée dans l'his
toire pour avoir été assassinée 
par Honoré Ulbach, le 25 mai 1827. 
par «dépit amoureux ~- L'a ffaire, 
qui fit sensation, a nota mment 
été évoquée par Victor Hugo et 
Réginc Deforgcs. qui y a c:onsacré 
son dernier ro man. publié de 
fa.;on posthume en 2014-

Aujourd'hui, cambien d'Aimée 
Millot? « Dans notn:- pays, une 
femme meurt assassínée par son 
conjoint 011 ex·conjoint tous les 
deux jours et demi, a rappelé 
mardi )éróme Coumet dans J'hé
micycle de J'Hótel de ville . Hier, 
nous apprenions le 4S~jéminicide 
de l'année. » A Douai (Nord), 
une femmc de 33 ansa a insi été 
retrouvée chez elle couve rte 
d'hématomes et de t races de 
coups multiples. et a succombé 
dans\a nuit de dimanc:he a lundi, 
«derouseapparemmenl trauma
tique• . Son conc:ubin a été placé 
en garde a vue pour homicide 
volontaire. 

Chaque année en France, que!· 
que 220000 remmes subissent 
des violences conjugales et 

Un emplacement 
est déja envisagé 
pour poser une 
plaque ou créer 

un mérnorial, non 
loin de la place 
de la Bergére

d'lvry, dans le 13• 

93000 sont victimes de vial ou 
de tentative de vio!. selon les 
c:hiffres offic:iels, qui ne tiennent 
pas compte de toutes ceUes qui 
se taisent. Un bilan terrible, qui 
s'est alou rdi avec: la crise san i
taire et les confine ments. 

• Pour brlser le si lene e • 
Ces fcmmcs. victimes de violen
ces dans le cadre privé, le plus 
souvent, « nous ne les voyonspas, 
nous ne les entendons pas, nous 
ne les connaissons pas», a relevé 
Jéró mc Coumet. «On en parle 
dans lesfaits divers, mals, avec le 
temps, i/ nim reste plus grand
chose "· a ajouté sa coliCgue 
Laurence Patrie e, l'adjointe (Part i 
communiste) di\nne Hidalgo 
chargée de la mémoirc. 

Pour rendre visible ce phéno· 
mene massif. des milita ntes 
collent dcpuis plusieurs années 
desaffic:hes dans les rues. En jan
vier. un collectif a aussi installé 
un « mémorial11 provisoire daos 
un passage couvert d u n• a rron
dissement, e n collant des papiers 
portant les prénoms de m fem
mes assassinées en 2020: Sarah, 
Virginie. Gr.lce, Mathilde. 
Claudette ... Dans la memc logi· 
que. les élus parisicns cmmenés 
par la gauc:he souhaitent qu'un 

lieu plus pérenne soit consacré 
a la mémoire de ces v ictimes. 11 
pourrait servir de point de 
rassem blement, de rec:ueille
ment. d'hommages public:s. «Un 
lieu pour briser le si/em:e "· selon 
la formule de jéróme Coumet. 

Tous les groupes politiques ont 
soutenu ce projet. Au nom de la 
droite. le conseiller (Les Républi
cains) Franck Margain a néan· 
moins pointé les limites de l'ini· 
tiative. «Les dénominations, les 
incantations ne remplocent pas 
une politique concrete en faveur 
de la sécurité desfemmes•, a-t-i! 
observé. Accusant la majorité de 
gauche de « pousser des cris d 'Or
fraie», d'etre «dans la rompas· 
sion marketing~. ¡¡ a demandé a 
la ma ire de Par is et ses adjoin ts 
de mener des actions plus « prag· 
matíques 11 pour protégcr les 
femmes victimes de violences.. 

« 11 n)' a pas d'accueíl, d 'héber
gement 24 heures sur 24 pour les 
femmes battues •, a -t-il relevé, 
e n rédamanl aussi a l'exécutif 
de « n:-nforcer la sécurité a Paris ». 
Le sujet reviendra a l'ordre du 
jour du conse il municipal dCs 
mercredi ou jeudi, avec le débat 
prévu su r la création d 'une polic:e 
munidpale .• 

ItJllonde 
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TRADUCCIO AUTOMATICA: 
 

París vol crear un lloc d’homenatge a les dones víctimes de 
violència 
 
L'ajuntament va donar suport unànimement, el dimarts l "juny, a la idea de crear 
un memorial perquè les dones maltractades o assassinades no siguin oblidades 

 
e 1 és, sens dubte, a 
PRIMER a França: 
a París, hauria de ser un lloc 
ben aviat c: creat per tornar 
homenatge a les dones vict imes 
de vlolències. sobretot matrimonial. 
Així ho decideixen els elegits 
de la capital, reunida dimarts 
1 de juny al consell municipal. 
pro} i en això es va presentar scns 
per l'alcalde sodalista d'1 ~ ar 
arrodoniment, Jéróme Coumet, 
i adoptada per unanimitat. 
Encara és només un desig, 
però ja hi ha una ubicació 
considerat posar un plat 
o crear un memorial, no unir-se 
des de la plaça de la BergCrc-d'lvry. 
al 1r districte. 
Igual que el projecte en general, 
el lloc proposat és eminentment 
simbòlic. M’ha encantat 
Millot. anomenada la "pastora de lvry> ~, 
era una dona jove de 19 anys, 
orfe, que la va fingir 
chhres a lvry, just al costat de 
París. Ha passat a la història 
per haver estat assassinat 
per Honoré Ulbach, 25 de maig de 1827. 
per "amorous spite ~ - Do it, 
que va causar sensació, en particular 
ha estat esmentat per Victor Hugo i 
Réginc Deforgcs. qui és: sagrat 
la seva darrera novel·la. publicat des de 
fa .; a títol pòstum el 2014- 
Avui, camboyà d'Aimée 
Millot? "A notn: - country, a 
una dona mor assassinada per ella 
cònjuge 011 excònjuge cada 
dos dies i mig, recordava 
Dimarts) eróme Coumet a l’hemicicle 
de J'Hótel de ville. Ahir, 
estàvem aprenent 4S ~ jeminicidi 
de l'any. »A Douai (nord), 
una dona de 33 anys ha insistit 
trobat a casa cobert 
hematomes i races de 
múltiples hits. i va sucumbir 
a la nit del diumenge: té dilluns, 
“Traumatic derouseapparemmenl •. 
S'ha col·locat el seu conc: ubin 
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sota custòdia per homicidi 
voluntari. 
Cada any a França, això! · 
que pateixen 220.000 dones 
violència domèstica i 
Una ubicació 
ja s'està considerant 
preguntar a 
plat o crear 
un memorial, no 
lluny del lloc 
de la Bergéred'lvry, 
al 13 • 
93.000 són víctimes de vial o 
d'intent de vio!. d'acord amb 
c: xifres oficials, que no valen 
no compti tots els que 
callen. Un rècord terrible, que 
s’ha fet més pesat amb la crisi de la salut 
i contencions. 
• Cremar la flama • 
Aquests fcmmcs. víctimes de violència 
en l’àmbit privat, el màxim 
sovint, "no els veiem, 
no els escoltem, nosaltres 
no els conec ”, va assenyalar 
Jérómc Coumet. "En parlem 
en miscel·lània, equivocada, amb el 
temps, i / nim continua sent més 
"S'ha afegit el seu colegi 
Laurence Patrie e, l’assistent (Part i 
comunista) di \ nne Hidalgo 
responsable de la memòria c. 
Per fer visible aquest fenomen 
condueix massivament. milícia nts 
porten diversos anys enganxant-se 
desaffic: es troba als carrers. Al gener. 
també s'ha instal·lat un col·lectiu 
un "memorial temporal de daos 
un passatge cobert al districte, 
enganxar papers 
que porten els primers noms de m dones 
assassinada el 2020: Sarah, 
Virgínia. Gr.lce, Mathilde. 
Claudette ... Al logi memc 
que. els elegits parisicns cmmenés 
per l'esquerra: vol que a 
es consagra un lloc més durador 
en memòria d’aquestes víctimes. 11 
podria servir com a punt de 
recollida, recolliment. 
homenatges públics: s. "A 
lloc per trencar el si / em: e "segons 
fórmula de jéróme Coumet. 
Tots els grups polítics ho tenen 
va donar suport a aquest projecte. En nom del fitxer 
dret. el conseller (Els republicans) 
Franck Margain no obstant això 
menys assenyalats els límits de la ini 
iniciativa. "Les denominacions, el 
els encanteris no substitueixen 
una política concreta a favor 
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de seguretat de les dones •, oi? 
observat. Acusant a la majoria de 
deixat per "llançar crits d'Orfraie 
", Ser" a les rompes 
màrqueting sió ~. ¡¡Va preguntar a 
la mària de Par és i els seus suplents 
per dur a terme accions més pragmàtiques 
materials 11 per protegir 
dones víctimes de violència. 
"11 n) 'no té recepció, allotjament 
24 hores al dia per 
dones maltractades •, va assenyalar, 
per escrit també a l’executiu 
de "n: - per reforçar la seguretat a París". 
El tema tornarà a l'ordre de 
dia de l'ajuntament dCs 
Dimecres o dijous, amb el debat 
previst per a la creació d'una policia: e 
munidpale. • 
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.feJnonde 

Le mémorial du génocide a Kigali, 
passage obligé pour Macron 
Le chef de l'Etat devait ten ter jeudi de trouver les mots pour sceller le 
rapprochement avec le Rwanda, vingt -sept ans apres le génocide des Tutsi 

I:IGAU -envoyésptdal 

S 
ous un c:iel de printemps, 
des cmployés du Mém~ 
rial du génocide de Kigali 
taillent les haies, net

toient lesparterresdefleurset les
sivent les sois. Jeudi r¡ mai dans la 
matinéc, Emmanucl Macron dc
vait visiter le site situé a Gisozi. u n 
district au nord de la capitale 
rwandaisc, pour y prononccr un 
discours tres attendu, en parti
culier sur l'att itude de la France en 
marge du génocide des Tutsi sur
venu a u printemps 1994 Le dépla
ccment du président fra~ais a u 
Rwanda- suivi le lendemain par 
une visite officicllc en Afrique du 
Sud - est considéré par l'Elysée 
commc «une étape final e de nor· 
ma/isation des relationS» entre Pa
ris et Kigali, apres un quart de siC. 
d e de tensions parfois vives. 

Dcvant les cinq fosses commu· 
nes recouvertes d'une dalle de ci· 
ment et dans lesqueUes sont in· 
humés les restes de plus de 
250000 personnes tuées pen· 
dan! le génodde, le président 
fram;:ais devait déposer une gerbe 
de fleurs . Pres de la flamme du 
souvenir. il devait prononcer son 
discours apres la visite du si te.« Je 
laisse t'lu président Mm·ron le 
choix des mots. Des excuses ne 
peuvent veniró la demande 11, a dé
d aré a u Monde Paul Kagame, le 
président rwandais, lundi 17 mai. 

la visite du président fra n\3-ÍS 
survient deux mois aprCs la paru· 
tion du rapport de la commission 
Duclert. chargée d'étudier le róle 
de la France au Rwanda de 1990 a 
1994 En concluant a f( un ensem
ble de responsabilités lourdes el 
accablantes• mais e n écartant 
une complicité de I'Etat fran\3-is 
dans le génocide qui a fait 
Sooooo morts selon !'ONU, les 

Apres Nicolas 
Sarkozy en 2010, 

Emmanuel Macron 
est le deuxieme 

président fra~is 
enexercice 

a visiter ce site 

historiens ont fait émerger une 
vérité h istorique et donné un 
coup d'accélérateur a ce réchauf
fement diplomatique soutenu 
par les deux chefsd'Etat. 

AprCs Nicolas Sarkozy, en fé
vrier20JO, Emmanue!Macron est 
)e deuxiCme présidcnt fra~aisen 
exercice a visiter ce mémorial 
inauguré en 1999 et géré par 
I'ONG britanniq ue Aegis Trust en 
partenariat avec le gouverne
ment rwandaís. Bordé par un jar· 
din en étages, le site s'étend sur 
trois hectares et se p résente 
comme un lieu de recueillemen t 
mais aussi de transmission de la 
mémoire, puisqu'il rassembledes 
mílliers d 'archíves et de témoí· 
gnagcs. Dansle cadredu 27 anní· 
versaíre d u génocide et, comme 
chaque année au moment des 
commémorations, le mot kiVi· 
buka (« souviens-toí •. e n ki
nyarwanda) s'affiche partout. 

MMacron devaít suivre le par
cours du musée, qui retrace duo
nologiquement J'histoire du pays. 
les panneaux, écrits e n ki· 
nyarwanda, en franpís et en an· 
glais, évoquent le róle joué par la 
colonisatio n. aUemande puis 
be Jge. dans 1' exacerbation des divi· 
sions ethniques. oes 1959. lit-on. 
ces derniCres conduisent a la f( per· 
sécution et ó la répression des 
Thtsi », puis f(au coup d'Etat de Ju· 

vénal Habyarimana en 1973 ». L'an· 
cien présidcnt apparait en photo 
sur le mur suivant, en train de sa· 
luer une foule au cóté de Fra~ois 
Mitterrand. f(L'aide [internatio
nale) renfotfC!il ladivísionetlt'lper
sérution », indique la légende. 

les massacres se succOOent, par 
vagues réguliCres. Sous une 
photo montrant un soldat fran· 
~ais qui demande ses papiers a un 
jeune Rwandais, la légende pré
cise: f(Bienqu'i/soit aucourant de 
loutes ces at rodlés, le gouverne
ment fran~ais conlinue de soute
nir le régime Ht1byarimana. » 
Quelques mCtres plus loin, une 
pancarte prévient le visiteurqu'il 
e ntre f(dans une section cante· 
nant des images pouvant heurter 
sa sensibilite 11. 

• Un r61eactlh 
Apres la mort du président Ha
byarimana,le 6 avril1994. le gé
nocidedes 1\.ltsi commence. C'est 
l'apocalypse. Apparaissent des 
cen taines de personnes massa
crees, des corps enchevétrés, am
putés. Le muséc expose a ussi 
quelquesannes utilisées pourex· 
tcrminer: des manches de pío· 
ches. des massues. une béche ... 
Pendant cent jours, le Rwanda 
plonge dans l'horreur. Et pour· 
tant, la communauté internatio· 
nale ne réagit pas. 

«I/ ya unephotoquirelient tou· 
jours l'attemion des vísiteurs, pré
cise Honoré Gatera, directeur du 
mémorial. Tous fes Franf(1iss 'y ar· 
rétenl. » Elle mont re des militai· 
res de l'armée fran.;aíse cond.ui· 
sant une jeep, cigarette au coin 
des ICvres, a cóté d'hommes qui 
ressemblent a des miliciens. lis 
b randissent des gourdins, peut
étre quelques machettes, et sem
blent escorter le véh icule. f( La 
France a joué un rOle actif en ar· 

mant et en entminant les Fon:es 
armées nvandaíses, indique la lé· 
gende . Des soldals franr:ais ont 
également formé des miliciens 
hutu qui a/lalent jouer un róle-dé 
penda m fe génocide. Beaucoup de 
planijicateurs considéraient les 
Fran~ais comme des al/iés ... 11 

Quand. au mCme endroit. le 
guidedu muséeavait lancé a Nico· 
lasSarkozy: «Id. c'est la responsabi· 
lité des Fm'"'fais», !'anden prési· 
dent avait marqué un temps d'ar· 
ret et serré les máchoires. f( Auno m 
du peuplefranfCJiS, je m'indine de· 
vant fes victimes du gét1ocide des 
Thts4 avaiHI ensuite rédigé sur le 
livre d'ordu mémorial L'humanité 
conserveraQjamt'lís la mémoirede 
ces innocents et de leurmartyre.» 

La visite se poursuit a l'étage par 
différentes pikes rctrac;ant les gé-
nocidcs perpétrés dans l'histoíre 
de l'humanité. Et en fin, il y a la 
salle dite ~< des enfants», oU sont 
exposk une ditaine d'immenses 
portraits de jeunes victimes. les 
légendes rappellcnt leur nom 
mais aussi ce qu'ils aimaient, leur 
plat oulcursport préféré et. quand 
cela fut possible. les derniers mots 
qu'ils ont prononcéset la maniCre 
dont ilsontétéassassinés.Comme 
Ariane, 4 ans,tuéef(ó coupsdecou
teaux dans les yeux 11, ou Aurore, 
2ans. f( bnllée vivedans lachapelle 
deGikondoH. 

«De nombretiX chefs d'Etat et 
leurs épouses se sont e.ffondrés en 
regardant ces portraits, observe 
Honoré Gatera. Maís nous esti
mons qu'il est important de mon· 
trer cette barbarie, cette ideologie 
de la hai ne qui consiste ó massacrer 
des Jemmes enreintes ou des en
fantspourfairedispamitreuneeth· 
nie de la surjt'lce de la Terre. 1/ft'lul 
imprégner/es consciences pourque 
cela ne recommence pas. » • 

PI.ERRE LE PI DI 

La reprise des échanges avec le Rwanda 
CAgence fran<¡:aise de développement et une dizaine d'entreprises accompagnent le président 

C' 
KlGAU·correspondonce 

est au Mémorial du gé
nocidede Kigali,oU sont 
enterrés les restes de 

plus de 250 000 Tutsi massacrés 
en 1994. qu'Emmanuel Macron 
doit pre ndre la parole, jeudi 
27 mai. Dcux mois aprCs la publi
ca !ion du rapport de la commis· 
sion Duclertsu rlc rólcdela France 
dans le génocideau Rwanda.la vi· 
site du chef de I'Etat est axée sur 
lesquestions mémorielles. 

Maís elle devrait également 
comprend re un volet économie 
et développement, puisqu'une 
petite dizaine d'entreprises fran
\3-iscs. ainsi que le directeur gén~ 
ral de 11\gence fran~ise de déve
loppement (AFD), Ré my Rioux, 
sont présents. Celui·d devrait a 
cette occasion annoncer le lance· 
ment de nouveaux projets au 
Rwanda, confirman! le grand re
tour de l'opérateur fran.;ais dans 
le paysaprCs des anrlées d'une ac
tivitéréduite a u minimum. 

Le rapprochement économique 
a pré<:édé le réchauffement politi
que, París semblant privilégier un 
terraín neutre pour réparer les 
liens. f( Le Ruunda a eu des perfor· 
manees remarquables ces demie
res années el peut €tre considéré 
comme unepfate-fonne potentiel/e 
de royonnemem économiquedans 
la région », insiste une source di· 
plomatique. De son cóté, K.igali 
cherche a attirer les investisse
mentsétrangcrs et dépend en rore 
beauroupdc l'aide internationale. 

Alors que ses bureaux a u 
Rwanda avaient fermé en 1996, 
IAFD s'est progressivement réin· 
vestie depuis une visite de Rémy 
Ríoux au président Pau l Kagame, 
en juin 2019. Unan plus tard. deux 
accords financiers étaient signés, 
pour la premiCre fois depuis pres 
de trente ans: une enveloppe de 
pres de40 miUions d'eurosde pret 
a taux réduit pour la lutte contre 
les effets de la pandémie de 
Covid-19 et 5,8 millions d 'eu ros 
sous fonne de dons pour un pro
gramme de fonnation profession· 
nelle et d'enseignement du fran
~ais. Au total, ce sont prCs de 
120 millionsd'eurosqui ont été en
gagk dans différentes opérations 
ces deux derniCres années au 
Rwanda. également dans des sec
teurs tels que le sport ou l'énergk:. 

Un comptexe ouvert par Vivendi 
l e renforcemcnt de la coopéra· 
tion entre lesdeux pays a u rait été 
disruté Jors de la venue de Paul 
Kagamea París, en 2018.le prési
dent rwandais avait alors parti· 
cipé a u salon VivaTech. consacré 
aux nouvelles technologies et a 
l'innovation, et s'était entretenu 
avec Emmanue l Macron a I'Eiy· 
sée. • IIssesonl misd'accordpour 
tmvaillersurdes suíetsconcrets et 
d'intérét commun entre les deux 
pays. Un cena in nombred'engage
ments ont étépris ó cette occasion, 
qui ont progressivement été mis 
en place depuís IQ"ivéed'un nou· 
veau chargé d'a.fft'lires ó Kigali "• 
poursuit notre sourcc. 

Jérémie Blin.le chargé d'affaires 
actuellement en poste, était aupa· 
ravant sous·directcur Afrique 
centrnle au Quai d'Orsay. ll estar· 
rivé dans la capitale rwandaise au 
cours de l'été 2019 avec une pre
miCre conseiliCre. marquant la 
consolidation du dispositifdiplo
matique alors que le poste d'am
bassadeurest vacant depuis2015. 

Dcpuis, de grandes entreprises 
fran~aises se sont implantécs dans 
le pays. Endécembre 2020. Vivendi 
a par exemple ouvcrtle complexe 
cultu re! Cana!Oiympia, compre· 
nant une salle de concerts et une 
salle de cinéma, dans la périphérie 
de Kigali Cet investissement, d'un 
montant de 40 miUions d'euros, 
est le premier du géant fra~ais 
des médias en Afrique de !'Es t. 11 
avait été décidé en 2018, quand 
!'anden président Nicolas Sarkozy 
était ven u a u Rwanda accompagné 
de plus ieurs responsables du 
groupe BoUoré. Une autre filial e de 
Vivendi, GVA, est également en
trée su r le marché rwandais des té
Jécommunk:ations, en mars 2020. 
avcc le Jancement de Ca na! Box. qui 
propase de l'lnternet a haut dé bit. 

Une délégation de Bpifrance 
s'est. en fin, rendue a Kigali J'année 
derniCre a fin d'ídentifier des op
portunités pour les entreprises 
fran~aises. Dans la foulée, la han
que publique d'investissement a 
signé un mémorandum d'entente 
avec Rwand.a Finance Limited,une 
entreprise entiCrement détenue 
par le gouvernement rwanda is et 
ayant pour but de faire du pays un 

centre financier ínternational. 
L'équipe de J'ambassade de France 
apparait réguli{!rement sur diffé· 
rents projcts o u inaugurations liés 
aux activitésd'entreprises fran~i
ses o u a des projets culturels et 
sportifs. mais reste tres discrCte 
sur les sujets polémiques. 

«La Frat1ce est tolalement si/en· 
deuse sur toul aspec1 relt'ltif aux 
droits humainsauR\W!nda »,láche 
Clément Boursin,responsabledes 
programmes Afrique au sein de 
I'ONG Action des chrétiens pour 
l'abolition de la torture (ACAT) : f( 11 
n'y a pas eu une seu/e déc/aration 
sur lt1 mort suspecte, en re/fu/e, du 
chanleur de gospel Kizito Mihigo. 
en févrie:r 2020. Mime pas pour 
exprimer une préoa:upation ou 
une inquiétude, tandís qu'i/ y t1 eu 
des réactions du cóté des Améri· 
cains et des Britanniques. » 

Début 2021. Clément Boursin 
avait également souligné. lors du 
vote a la quasi-unanimité de la ré
solution du Parlement européen 
en faveur de Paul Rusesabagina. 
un opposant rwandais arrété et 
jugé a Kigali pour terrorisme, que 
de nombreux abstentionnistes 
appartenaient au parti prkiden· 
tiel l.a Républiqueen marche. «On 
défend mieux ses pn·ncipes el ses 
objeclifs quand on a une relt'ltion 
normalisée avec" le pays », estime-
t-on, cependant, dans l'entou ragc 
du président fran~is.alors qu'Em· 
manuel Macron devrait proposer 
de nommer un nouvel ambassa· 
deurlorsde son voyage a Kigali • 
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France, Etats-Unis, ONU 
dénoncent un nouveau 
coup de force a u Mali 
Les putschistes, menés par lecolonel Golta, ont 
obten u le départ des autorités de transition 

BAMAKO - envoyéf" spkiale 

L a communauté intematio· 
na/e peut prendre des sane· 
lions, cela n'auro pas un 

grand impan (sur les putschis
tes). cest le peuple qui en souf
frira », assene calmement Vous· 
soufCoulibaly, leconseillerjuridi
queducoloncl AssimiGoHa. prin
cipal responsable du coup de 
force qui a secoué le sommet de 
I'Etat malicn. lund.i 24 mai. En ar· 
rétant le prkident de transition. 
Bah N'Daw, son premier ministre, 
Moctar Ouane, el trois collabora
teurs, les putschistes ont réalisé 
un f(coup d'Ett'lt dans le coup 
d'Etat », selon les mots du prési
dent fran~ais, Emmanuel Ma· 
cron. Car ce sont les mémes mili
taires qui avaien t balayé e n 
a oUt 2020 le pouvoir du président 
lbrahim Boubacar Kei"ta, d it 
« IBK ».Avec a leur ti!te, déj3.,leco
lone1Go"ita. 

A l'issue d'une réunion convo· 
quée en u rgence mercredi 26 mai, 
leConseil de sécurité des Nations 
unies a «jem1ement condamné 
IQ"estation H des autorités. Sans 
qualifier l'événement de coup 
d'Etat ni annoncerde mesures, les 
mcmbrcs du Conseil ont exhorté 
les militaires a «retoumer dans 
leurs casernes sans délai 11, avant 
d'appeler a une reprise immé
diate de la transition dvile. Pour 
ten ter de remettre celle--ci sur des 
rails, une délégation de la Com
munauté économique des Etats 
de IJ\frique de I'Ouest (Cedeao), 
dirigée par !'anden président ni· 
gérian Goodluá Jonathan, estar· 
rivée mardi a Bamako. 

Si les e.fforts de médiation 
n'aboutissent pas, «nous pren· 
drons des sannions contre lous 
ceux qui emp€chent le processus 
de transition de se développer», a 
prévenu le ministre fran~ais des 
affaires étrangCres. Jean·Yves le 
Drian. les Etats·Unis ont quant a 
eux annoncé la suspension de 
leurassistanccauxforcesmalien· 
nes et comptent f<étudierdes me· 
sures ciblées 11 contre les perturba
teurs de la transition. Des pres· 
sions qui n'ont, pour le moment, 
euaucun effet sur les putschistes. 

Evlter les •scrutlns bidés» 
le président Bah N'Daw ct son 
premier ministre. Modar Ouane, 
ont démissionné. )eudí matin, ils 
ont été libérés par la junte, selon 
une source milítaire citée par 
IJ\FP. aprCs avoir passé trois jours 
en déten tion sur lecamp militaire 
de Kati,a 17 kilometres au nordde 
Bamako. Des membres de la délé
gation de la Cedeao s'y sont ren· 
dus pour rencontrer les captifs. 
aprCs s'étre e ntretenus avcc le co· 
Ion el Goíta. "Les négocial ions 
sont en cours pour la formal ion 
d'un nouveau gouvernement "· a 
fait savoir, mercredi, Baba Cissé, 
un autre conseiller d~ssimi Go· 
Ha. Et apres? 

Pou r respecter la charle de la 
transition, des élections prési· 
denlielle et législatives dcvraient 
étre organisées d'ici neuf mois a u 
Mali. Mais les militaires ne sem· 
blent pas ten ir beaucoup a ce ca
lendrier : «(:'a sera a u peupfe de 
nous dire de continuer ou non 
t1pres les dix-huit mois», affirme 

CHI NE 
Procés d'un écrivain 
australien 
l e procesa huis dos de l'écri· 
vain australk:n YangJun. em
prisonné depuis plus de deux 
ans enChine pour e espion
nage », devait commencer 
jeudi 27 mal a Pékin, dans un 
contexte d'escalade des ten· 
sions entre la Chineet I'Aus· 

Goila aurait 
arreté l'exécutif 
mallen en raison 
de sa décision 
deformerun 

gouvernement 
sans le consulter 

Youssouf Coulibaly. Selon lui, ce 
délai initial d'un an et demi a été 
ímposé par la communauté ínter· 
nationale, alors que les putschis
tes pensaient «plut& resterdeux 
ou trois ans11 apres le renverse
ment d'« IBK>~,le tempsde refon· 
dcr les basesdu systCme électoral 
afin d'éviter des scrutins f( báclés 
et marqués par la fraude ». En 
avril 2020. ce sont les résultats 
contestés des législatives qui 
avaient déclenché la colere des 
Maliens, descendus massive· 
ment dansla rue pour rédamer le 
départ du chef de I'Etat. 

Selon ses proches, le colonel Go
ita a arreté l'exécutif malien en 
raison de la décision du président 
et du premier ministre de former 
un gouvernement sans le consul· 
ter a u préalable. l 'apprenant a la 
télévision, le chef s'est alors sentí 
f(ojJusquéet touché dansson hon· 
neur11, assure son conseiller. 

Posltlon dlfftclle i\ dérendre 
Si, a en croire Youssouf Coulibaly, 
la démission du président et du 
premier ministre ne sera pas ac· 
té e f<tanl qu'ils nOuront pasfait de 
déclamtion offldel/ell, les noms 
de leurs potentiels suocesseurs 
circulent déja: le colonel Goita 
prendrait les renes du pays tandis 
que la primature pourrait revenir 
a un membre du Mouvement du 
5 juin·Rassemblement des forces 
patriotiques (MS-RFP). 

Ceconglomérat d'organisations 
de la sociétécivile et de partís po· 
litiques était le principal inst iga· 
teur des grandes manifestations 
du printemps 2020 ayant en
trainé la chute d'Ibrahim Bouba· 
car KeHa. l eshommes du colonel 
Go"ita étaient alors venus, selon 
leurs mots, • parachever fa futte 
du peuple 11 a t ravers leur coup 
d'Eta t du 18 a oUt. Aujourd'hui,le 
Ms·RFP est pressenti pour venir a 
son tour «parachever » la lutte 
des militaires pour le pouvoir 
transitoire. Une position difficile 
a défendre pour ce mouvement 
qui a publiquement critiqué la 
militarisation de cene t ransition. 

Ses cadres sont a in si divises, cer
tains condamnant le coup, 
d'autres préférant lesilence. Le co· 
mité stratégique du Ms·RFP a an· 
noncé parla voix de son prkident, 
Choguel Kokalla Maiga, son sou· 
tien a la f(dynamique de red{f!Ca· 
lion en rours». En coulisse, nom
bre de militants peinen! néan
moins a se mettre d'accord sur le 
choix de la personnalité a propo· 
ser aux pu tschistes comme futur 
premier ministred 'une transition 
sous l'égíde des militaircs. • 

M ORGANE LE CAM 

.ülllotult.Afrique 
Rwowezenlicnel'ensemblederiOSconte!IUs 

tralie. « Nous avotJS depuis 
longtemps des inquiéfudes ó 
propos de ce prods, notam
ment sursa transparence •. 
a dédaré l'ambassadeur aus
tralien e n Chine. Graham 
Fletcher. qui s'est vu reruser 
l'acces a u tribunal. Yang Jun 
est !'un des deux Australiens 
détenus enChine pour 
espionnage. - (AFP.} 
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