L'Associació Catalana d'expresos polítics del franquisme en total
desacord amb el trasllat del Memorial Democràtic al Castell de
Montjuïc
L'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, assabentada pels mitjans de
comunicació del propòsit de la Vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i
Relacions Institucionals, Joana Ortega, de traslladar la seu “definitiva” del Memorial
Democràtic al castell de Montjuïc, manifesta el seu total desacord amb una mesura que
confirma l'objectiu del govern de CiU de desmantellar les polítiques públiques de memòria i
de convertir el Memorial Democràtic en una peça de museu, incomplint clarament la llei
aprovada en el seu dia pel Parlament de Catalunya.
La decisió del trasllat s'ha produït en plena paràlisi del Memorial, que estroba sense
director, sense consultar cap dels òrgans de govern de la institució, que no han estat reunits
mai des del nomenament de la Consellera i que es troben en funcions. El trasllat ni tan sols
s'ha comunicat al President del Consell de Participació en funcions, Enric Pubill, ni a cap de
les entitats que des de fa anys treballen per la recuperació de la memòria històrica a
Catalunya, que formem part del Memorial Democràtic i que segons l'article 12 de la llei
13/2007 “ participen en les iniciatives i les activitats del Memorial Democràtic.”
El trasllat al castell de Montjuïc, acordat amb el govern de CiU de la ciutat de Barcelona,
suposa condemnar el Memorial a la marginació d'un indret apartat de la ciutat de difícil
accés, on, segons els mitjans de comunicació, no si traslladaran les oficines, que romandran
a la seu del Departament de Governació, prova eloqüent d'una ubicació inapropiada.
Per si quedaven dubtes dels autèntics objectius del Govern de CiU, les paraules de la
Consellera de Governació i Relacions Institucionals en el sentit que la institució havia donat
fins ara una visió políticament esbiaixada (s'ha d'entendre a favor dels demòcrates), i que
històricament no hi havia ni bons ni dolents, són prou eloqüents de l'intent de desvirtuar la
Llei de Memòria Històrica equiparant la dictadura de Franco amb els lluitadors per la
llibertat; equiparant els que varen exercir durant quasi 40 anys un poder totalitari que va
provocar desenes de milers de morts, torturats i empresonats amb els ciutadans de varen
lluitar en defensa de les llibertats i l'autogovern de Catalunya.
El trasllat al castell de Montjuïc sembla un pas més en el cami que va iniciar-se amb el
tancament de la seu de Via Laietana, amb l'objectiu de anar liquidant poc a poc el Memorial
fins reduir-lo en una institució molt allunyada del que va aprovar el Parlament de Catalunya.

L'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme manifesta el seu compromís de
continuar treballant, junt amb la resta d'entitats memorialistes, per acomplir el objectius de
la llei del Memorial Democràtic.
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