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AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 
El restabliment de la veritat és una etapa 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 actes de lesa humanitat. Entre altres, l’Aviazione Legionaria i la Legió 
Còndor, 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 (Gernika, Màlaga, Barcelona, València, Baix Aragó). 
 

A Catalunya, només l’aviació nazi-feixista va causar 5.000 morts en els 181 pobles i 
centres urbans atacats, amb milers d’edificis derruïts i danys ingents a les 
infraestructures civils. 
 

Barcelona va patir la crueltat dels bombardeigs feixistes entre 1937 i 1938. Encara que 
els nombrosos atacs de l’aviació italiana del gener de 1938 van matar unes 600 
persones, els bombardeigs aeris més sagnants van ser els dels dies 16, 17 i 18 de març 
d’aquell any. Hi van causar prop d’un miler de morts i més de 1.500 ferits. I la 
fisonomia de molts carrers i places de la ciutat es va veure brutalment esquinçada. No 
en va, el 18 de juny de 1940, quan les bombes alemanyes començaven a devastar 
Londres, el primer ministre britànic Winston Churchill  va encoratjar la ciutadania tot 
dient: “No vull infravalorar la severitat de la prova que cau sobre nosaltres, però confio 
que els nostres conciutadans seran capaços de resistir com ho va fer el valent poble de 
Barcelona.” 
 

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 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. 
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Davant la passivitat i el capteniment poruc de les institucions catalanes fins ara, 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 de lesa humanitat, comesos entre 1936 i 1939 per les 
tropes enviades per Mussolini i Hitler al costat dels insurgents franquistes. 
 

Per aquestes raons: 
 

En aplicació dels principis de Reconeixement, Reparació i Garantia de No Repetició els 
signataris del manifest “Bombes d’Impunitat” EXIGEIXEN 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. 
 

I ADRECEN la mateixa exigència a les institucions de l’Estat espanyol, continuadores del 
règim colpista del general Franco. 
 

Atès que els barcelonins i barcelonines van ser víctimes innocents dels bombardeigs 
feixistes, 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
 
El Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: 

 
Primer.- Adherir-se al manifest “Bombes d’impunitat” i donar suport a les entitats que 
el subscriuen, així com secundar la seva presentació davant els consolats d’Itàlia i 
d’Alemanya a Barcelona i la delegació del Govern espanyol a Catalunya. 
 
Segon.- Formular, en col·laboració amb les associacions, demandes concretes de 
rescabalament en aquells casos on encara existeixin edificis i parcel·les de la ciutat 
afectats per les conseqüències dels bombardeigs o la confiscació feixista.   
 

Tercer.- Estudiar des dels propis serveis jurídics possibles demandes per la via civil o 
contenciosa administrativa envers les institucions alemanyes, italianes i espanyoles 
pels danys causats. 
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Quart.- Revisar totes aquelles accions judicials passades que l’Ajuntament de 
Barcelona hagi iniciat en el sentit d’aquesta declaració i donar-les-hi la continuïtat que 
es mereixen, així com col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en totes aquelles 
accions possibles. 
 

Cinquè.- En aquest context, donar suport al Pla de Foses que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha iniciat enguany, com acció indispensable per a la 
recuperació de la memòria històrica del país i de record de les víctimes de la guerra. 
 

Barcelona, 24 d’abril de 2017 
 
 
 
 
Laia Ortiz                                                               Joaquim Forn 
Regidora-Portaveu BComú                                Regidor-Portaveu Demòcrates 
                                                                                                            
 
 

                                                                                            
 

Francisco Sierra                                                               Jordi Coronas 
Regidor-Portaveu C’s                                          Regidor- Portaveu ERC 
 
 
 
 
 
Carmen Andrés                                                    Ángeles Esteller 
Regidora-Portaveu PSC                                       Regidora-Portaveu PP      
 
 
 
 
 
Maria Rovira       Gerard Ardanuy 
Regidora-Portaveu CUP-Capgirem BCN          Regidor no adscrit         
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