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Marcos Ondarra <mo@theobjective.com>

Comunicat de la Generalitat de Catalunya
2 messages

comunicat.generalitat@gencat.cat <comunicat.generalitat@gencat.cat> 21 July 2022 at 11:21
To: mo@theobjective.com

Hola,

S'ha donat aquesta resposta a la teva gestió amb codi: CJ0S8BN0W-1

Senyor Ondarra,

En relació amb la vostra consulta, a Montcada i Reixac es localitza la fossa més 
gran de persones represaliades a la rereguarda republicana de Catalunya durant la 
Guerra Civil de 1936-1939, una part important de les quals encara hi romanen 
inhumades. Malgrat les exhumacions realitzades, tant durant el període de la 
guerra com durant els anys quaranta del segle XX per part de les autoritats 
franquistes, hi quedaren moltes restes sense identificar que foren inhumades en 
una altra fossa comuna, que encara existeix avui dia i que es trobaria a l'entrada 
del cementiri a la dreta, a l'únic espai en què hi ha plantada gespa.

La Direcció General de Memòria Democràtica, amb l'assessorament dels experts del 
Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista, planifica les actuacions del Pla 
de fosses d'acord amb els criteris tècnics establerts que us detallem a 
continuació:

1. Sol·licituds existents: donar resposta a les demandes existents pendents 
d'atenció, rebudes per part dels familiars, dels ajuntaments o de les entitats 
memorialistes.

2. Situació i estat de les restes: s'ha establert també una escala de prioritats 
en funció de la situació i tipologia de les restes localitzades. L'escala, 
ordenada per ordre de necessitat d'actuació, inclou els casos següents:

a) Recollides de restes òssies en superfície.
b) Fosses confirmades/documentades fora de cementiri.
c) Fosses confirmades/documentades, ben delimitades dins de cementiri i amb 
sol·licitud explícita d'intervenció.
d) Fosses probables dins de cementiri.
e) Fosses dignificades dins de cementiri.

3. Nivell de documentació i confirmació de l'existència de les fosses o restes: 
les actuacions es duen a terme després de l'anàlisi prèvia de la documentació, 
antecedents i fonts, que determina la situació exacta i l'estat en què es troben 
les restes òssies localitzades.

4. Territorialització: es busca una distribució territorial eficient de les 
actuacions, procurant cobrir el màxim nombre de zones amb fosses registrades, 
especialment les que en concentren més.

Ara per ara, doncs, la Direcció General de Memòria Democràtica no preveu fer cap 
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intervenció en la fossa del cementiri de Montcada i Reixac, atès que la prioritat 
és intervenir en les fosses confirmades/documentades fora de cementiri que corren 
risc de desaparèixer o ser malmeses així com en la recollida de restes òssies en 
superfície.

Restem a la vostra disposició, 

Direcció General de Memòria Democràtica
Departament de Justícia
https://justicia.gencat.cat

També pots consultar la informació amb el codi: CJ0S8BN0W-1  i el número del teu 
document d'identificació.

Generalitat de Catalunya
gencat.cat

No respongueu aquest missatge. Ha estat emès per un servei automàtic que no permet rebre
respostes.
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