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MOCIÓ PER EXIGIR EL RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
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RETINGUDA A l’AGGCE DE SALAMANCA
L’any 1939, amb la derrota del règim legítim de la Segona la República i
l’ocupació del territori català per part de l’exèrcit rebel, començava una llarga
dictadura de 36 anys que sotmetria al poble català a un règim autoritari i amb
voluntat d’aniquilar la llengua, cultura i tradicions catalanes. Amb l’objectiu de
fonamentar documentalment la repressió però també amb la intenció d’esborrar
qualsevol record d’una Catalunya autònoma, es va realitzar l’espoli de la
documentació. Es calcula, que un total de 160 tones de documentació foren
traslladats a Salamanca de les quals actualment se’n conserva tan sols un
10%.

Si bé després de 80 anys, una part de la documentació ha estat retornada als
seus propietaris legítims, un total d’uns 30.000 documents segueixen a hores
d’ara retinguts als arxius de Salamanca.
El 2 de Juny de 2016, una sentència de l’Audiència Nacional acordava la
transferència a la Generalitat dels documents custodiats a l’Arxiu General de la
Guerra Civil, a Salamanca. Malgrat això, el govern d’aleshores encapçalat pel
Partit Popular, interposà un recurs a la sentència i no accedí a retornar la
documentació al·legant que es tractava de documents de persones jurídiques
suprimides o desaparegudes com Socors Roig Internacional, la Unió Patriòtica
o Solidaritat Antifeixista.

El recurs del Partit Popular va ser rebutjat pel Tribunal Suprem al Juny de 2019.
D’aquesta manera s’obligava al govern de l’estat espanyol a retornar la totalitat
de la documentació a la Generalitat de Catalunya per posteriorment ser
entregada als seus legítims propietaris.

Malgrat això, a mitjans de 2020, seguim esperant que el govern de l’estat
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espanyol, ara encapçalat pel PSOE en coalició amb UNIDAS PODEMOS, acati
la sentència i retorni la documentació il·legítimament retinguda. I també la que
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encara resta del govern català i dels ajuntaments catalans.

En relació a la documentació municipal de l’Ajuntament de Tarragona que,
segons l’estudi realitzat per l’Arxiu Nacional de Catalunya, encara es conserva
a l’Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca, hi han els documents
següents:
• Actes de comissions de Govern i
acta de constitució del Comitè Local
• Expedients
• Incidències i correspondència
• Notificacions

1937-1938
1931-1939
1936-1938
1936-1937

D’altra banda, a més a més d’aquesta documentació que es relaciona, cal tenir
en compte que a l’AGGCE de Salamanca també s’hi troben exemplars de
publicacions periòdiques locals que foren espoliades i que porten el segell
oficial de l’Ajuntament de Tarragona, atès que formaven part de
l’hemeroteca municipal. En concret són les següents:
Camí.
CNT – AIT. Portaveu del SUEPL. Secció Magisteri. CNT – AIT.
Tarragona,
1937, núm. 12
Sig. Per 142/1

Diari de Tarragona
CNT- AIT. Portaveu de la CNT.
Tarragona,
1937: números 23 / 294 (falten 85 números)
1938: números 1 – 60 (falta el número 58)
Sig. Per 142/1-2
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19 de juliol
Diari comarcal antifeixista.
Tarragona,
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1938: números 91, 93, 98
Sig. Rev 138/2

El Guerrillero
Semanario del Regimiento número 2 – 3a. División.
Tarragona,
1937: número 5
Sig. Rev 26/21

Llibertat
Portaveu del Front Antifeixista de Tarragona.
Tarragona,
1936: números 1 – 138
1937: números 139 – 444 (falten 177 – 213)
1938: números 445 - 502
La recuperació d’aquesta part del patrimoni documental de l’Ajuntament de
Tarragona és molt convenient, positiva i una reparació necessària i
irrenunciable. I és especialment per motius legals que la recuperació de la
documentació sostreta a Catalunya és un dret de justícia que ha de tenir
compliment. D’altra banda, la devolució per part d’un govern central democràtic
de la documentació segrestada per un govern dictatorial esdevé una reparació
històrica que ara ha de trobar finalment la seva reparació.
Per tot això, es demana al consell plenari que adopti els següents acords:

1. Exigir al govern espanyol el compliment de la sentència del 2 de Juny de
2016 a l’Audiència Nacional i la posterior ratificació per part del Tribunal
Suprem el Juny de 2019.
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2. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que doni suport a la petició
formalitzada en aquesta moció i recordi a l’estat espanyol que té l’obligació
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de retornar els arxius que manté retinguts a Salamanca.
3. Donar suport a la Comissió de la Dignitat que des del 2002 lluita per la
restitució a Catalunya de tots els documents requisats a la fi de la guerra de
1939 i especialment els dels ajuntaments catalans que no han estat
retornats.
4. Reclamar als partits polítics que van votar a favor al Parlament sobre la
plena restitució del fons arxivístic espoliat a la Generalitat de Catalunya
durant el franquisme (JxCat, ERC, CUP, ECP i PSC), que reafirmin la seva
voluntat i exigeixin de nou el retorn del fons després de la ratificació del
Tribunal Suprem.
5. Determinar el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament de
Tarragona per a instal·lar, preservar i gestionar aquesta documentació
municipal quan finalment es recuperi.

Xavier Puig
Andreu - DNI
47761101Z
(TCAT)
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