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IMPULSORS DE LA CAMPANYA “BOMBES D’IMPUNITAT” 
 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2017 i segons consta a 
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres el següent acord: 
 
« Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de SI-

Solidaritat, en suport a la campanya «Bombes d’impunitat»  

 
MANIFEST BOMBES D’IMPUNITAT 
 
El restabliment de la veritat és una condició ineludible en la lluita contra totes les formes de 
domini i opressió. 
 
40 anys de dictadura i 30 d’amnèsia induïda han intentat esborrar la memòria de tot un poble, de 
tota una generació. Esborrar la memòria d’un procés de canvi social esclafat per un cop d’estat 
militar, amb el suport decisiu de les potències nazi-feixistes. 
 
En violació del dret internacional i del dret de guerra el bàndol agressor va cometre nombrosos 
crims. Entre d’altres, l’Aviazione Legionaria i la Legió Condor, amb més d’un miler d’avions, 
van realitzar de manera sistemàtica els primers bombardejos de saturació dirigits explícitament a 
assassinar i terroritzar la població civil (Guernica, Màlaga, Barcelona, València, Baix Aragó). 
 
A Catalunya només l’aviació nazi-feixista va causar 5000 morts en els 181 pobles i centres 
urbans atacats, amb milers d’edificis derruïts i danys ingents a les infraestructures civils. 
 
Des de llavors i fins avui ni la República Italiana, ni Alemanya, successors dels estats agressors, 
ni l’estat espanyol, successor del règim instaurat pels colpistes de Franco, no han assumit la 
seva obligació de rescabalament simbòlic i material pel dolor i el terror escampats per les seves 
tropes. 
 
Ans al contrari la impunitat de què han gaudit els partidaris del franquisme dins de les fronteres 
espanyoles s’ha estès amb el pas del temps als països perdedors de la II Guerra Mundial, 
obligats a compensar tots els països víctimes del seu bel·licisme, però no als pobles d’aquest 
estat. 
 
Davant la passivitat i el capteniment poruc de les institucions catalanes, i la complicitat 
continuista de les espanyoles, ha de ser la societat, la mateixa que va patir els horrors dels 
bombardeigs, dels assassinats en massa i de dècades de repressió, la que exigeixi reparació pels 
crims comesos entre 1936 i 1939 per les tropes enviades per Mussolini i Hitler al costat dels 
sublevats franquistes. 
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Per aquestes raons: 
 
En aplicació dels principis de Reconeixement, Reparació i Garantia de No Repetició EXIGIM 
que els estats Alemany i Italià 
 
1- Admetin la seva responsabilitat institucional per la intervenció de les seves tropes en la 
guerra espanyola. 
 
2- Acceptin rescabalar simbòlicament i materialment les poblacions agredides. 
 
3- Sotmetin les seves polítiques de defensa i comercials a l’esmentada garantia de no repetició. 
 
Adrecem la mateixa exigència a les institucions de l’estat espanyol, continuadores del règim 
colpista del general Franco 
 
La campanya “Bombes d’impunitat” pretén intervenir l’actual escenari de qüestionament de la 
transició espanyola focalitzant l’atenció sobre el tema del deute de guerra per diverses raons: 
 
- En primer lloc, per superar una anomalia històrica: després de la segona guerra mundial les 
potències agressores nazi i feixista van haver de reconèixer l’existència d’un deute a totes les 
nacions víctimes de la seva política colonial i imperialista. L’única excepció van ser els pobles 
que habitaven la República espanyola, atacada per militars insurrectes amb el decisiu suport de 
l’Alemanya hitleriana i la Itàlia de Mussolini. 
 
- Restablir la veritat històrica rebutjant la narració interessada de la guerra civil com un 
enfrontament ideològic entre germans o com un trist període de lluita entre bàndols que ja està 
superat i que cal tancar amb mesures i gestos simbòlics. 
 
- Recuperar el fil de valors i ideals llibertaris i progressistes que ens permeten analitzar a la llum 
del passat les causes de les injustícies presents entre les quals, en el nostre país, destaca la 
pervivència i continuïtat d’estructures econòmiques, institucionals i ideològiques directament 
emanades del règim franquista. 
 
- Connectar directament lluites i reivindicacions actuals amb les propostes i conquestes de les 
classes treballadores als anys 30, entre d’altres les resistències al feixisme i a la repressió del 
sistema. 
 
Per tot això, el Grup Municipal CUP i Si-Solidaritat de la Garriga, en nom de la campanya 
«Bombes d’impunitat» proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Adherir-nos al manifest «Bombes d’impunitat» i donar suport a les entitats que el 
subscriuen també en el moment de la seva presentació als consolats d’Alemanya i Itàlia a 
Barcelona i a les quatre seus del govern civil en territori català. 
 
SEGON: Formular, en col·laboració amb les associacions populars del territori, demandes 
concretes de rescabalament (a tall d’exemple: reconstrucció d’escoles, hospitals o altres 
infraestructures civils destruïdes per les tropes agressores durant la guerra o restitució de 
propietats confiscades o iniciatives solidàries amb pobles en guerra com a compensació pels 
danys morals i humans...) 
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TERCER: Activar els propis serveis jurídics per estudiar possibles demandes per la via civil o 
contenciosa administrativa. 
 
QUART: Comunicar  als impulsors de la campanya l’aprovació d’aquest acord.» 
 
El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,  1 SI-
Solidaritat, 1PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E ),  i  1 vot en contra (C’s), dels 17 membres assistents,  
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.» 
 
 
El que us comunico pel vostre coneixement i als efectes escaients. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Joaquim Rosell i López 
Secretari  
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