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Publiquen els 66.590 noms de les
víctimes dels judicis franquistes
El Parlament va anul·lar per unanimitat tots els processos ara fa una setmana

Representants d'entitats de memòria històrica i diputats, al Parlament Foto: ACN

Una jornada històrica va tenir lloc al Parlament de Catalunya el passat 29 de juny. El ple va
aprovar per unanimitat la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que anul·lava
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133965/decisio/historica/parlament/anulla/unanimitat/tots/judici
s/franquistes) els 63.961 consells de guerra del franquisme celebrats entre 1938 i 1978
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133789/pes/dictadura/catalunya/63961/consells/guerra/franquis
me) . Ara, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha publicat el llistat exhaustiu
(http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/noticies/Documents/20170707_PC_Llei_11_reparacio_juri
dica_victimes_franquisme.pdf) amb els 65.590 noms de les persones i les 15 entitats
condemnades.
Tal com ha informat la Generalitat en una nota de premsa
(http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquisme) ,
la publicació de la llista es deu a l'aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de
víctimes durant la dictadura de Franco. Aquesta llei l'encomana a fer pública una relació de
persones a les quals es van instruir procediments judicials militars (consells de guerra, diligències
prèvies i similars) i també l'autoritza a actualitzar la llista si l'Arxiu Nacional té coneixement de
l'existència de processos que no s'han inclòs en la relació inicial.
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La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament: 66.590 són persones físiques i 15 són
persones jurídiques. Hi ha persones a les quals es va instruir més d'un procediment. Així doncs,
la relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de
guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d'inici de la causa, data d'aprovació
de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l'indult demanat. També inclouen
les persones que van ser executades entre les quals Lluís Companys, president de la Generalitat.

Llistat amb els 66.590 noms de víctimes dels judicis franquistes
(https://www.scribd.com/document/353141796/Llistat-amb-els-66-590-noms-de-victimes-delsjudicis-franquistes#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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