El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2014,
entre d’altres assumptes, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:
“5.3.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC I ICV PER EXIGIR EL RETORN
ÍNTEGRE DELS “PAPERS DE SALAMANCA”.
El 26 d’abril del 1938 els militars colpistes falangistes creaven la ‘Delegación del
Estado para la Recuperación de Documentos’, encarregada de requisar tota la
documentació d’organismes republicans, partits, sindicats, “desafectos al Movimiento
nacional y que sean susceptibles de suministrar al Estado informaciónreferente a la
actuación de sus enemigos.’
Aquesta documentació va ser dipositada al Archivo de la Guerra Civil Española de
Salamanca, traslladats des de Catalunya després de l’entrada de les tropes feixistes a
Catalunya i l’inici de la dictadura franquista. Aquesta documentació va servir en molts
casos per condemnar a mort a milers de persones.
L’any 1989, el govern presidit per Felipe González va denegar la petició que va
presentar el Govern de la Generalitat de Catalunya presidida per Jordi Pujol.
L’any 2001 es va formar la plataforma cívica Comissió de la Dignitat que va començar
la campanya a favor de la devolució a Catalunya dels papers incautats pels militars
colpistes.
El maig del 2005, després d’anys de justa reivindicació i lluita, encapçalada per la
Generalitat de Catalunya, partits polítics catalans i diverses entitats cíviques i culturals
de Catalunya, es va aprovar al Congrés dels Diputats una llei que permetria la
devolució dels papers de la Generalitat i de particulars, però no dels ajuntaments.
A principis d’agost del 2008, amb dos anys de retard, van arribar set caixes de
documentació espoliada propietat de la Generalitat. Els set lligalls, ja digitalitzats,
contenien documentació relativa a les activitats de la Generalitat i constaven a
l'inventari que es va fer el 1982. I al 23 de desembre, d’aquell mateix any, van arribar a
l'Arxiu Nacional de Catalunya una primera remesa dels primers papers de ciutadans
catalans que encara restaven confiscats a Salamanca.
La Junta de Castilla y León va recórrer la devolució dels Papers de Salamanca davant
del Tribunal Constitucional, però aquest va dictaminar a favor del trasllat el dia 31 de
gener de 2013.
Encara a dia d’avui, els documents referents a ciutadans i entitats catalanes, al contrari
del que ha passat en altres que han pogut aconseguir-ho, continuen custodiats a
Salamanca molt lluny dels seus legítims propietaris.
Ens trobem amb ‘l'enèsim' incompliment del govern espanyol quant al retorn dels
documents requisats el 1938 i 1939 durant l'ocupació de Catalunya per l'exèrcit
franquista. Cal recordar que l'actual ministre de Cultura espanyol, José Ignacio Wert,
va dir a principis del 2012 que completaria el retorn de la documentació abans de mig
any. Passat aquest temps del nou incompliment de la llei de retorn, aprovada el 2005

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel. 938054422. Fax 938054290
vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

pel govern de Zapatero, i dels tractats internacionals, signats per l'estat espanyol, de
restitució de patrimoni artístic i documental requisat durant conflictes bèl·lics.
El Grup municipal de CiU, ERC i ICV a l’ajuntament de Vilanova del Camí proposa els
següents ACORDS:
1. Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat el retorn de tots els documents
dipositats encara a l’arxiu de Salamanca, permetent la microfilmació dels
mateixos si això es creu convenient però reclamant el dipòsit i titularitat
d’aquest documents.
2. Reclamar que es completi la transferència de la documentació catalana que
encara resta al Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca.
3. Manifestar l’alt valor simbòlic, cultural i polític d’aquest procés de retorn de la
documentació espoliada entre febrer i juny de 1939 en plena vigència de la
legislació catalana, abans que aquesta fos derogada el setembre d'aquell any.
4. Donar trasllat de l’acord a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, així com al
ministeri de Cultura del Govern de l’Estat i els diferents grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i al Senat, a la Comissió per a la Dignitat i a l’Associació
d’Arxivers de Catalunya.
5. Comunicar aquests acords a les entitats de Vilanova del Camí i a les diferents
associacions de municipis de Catalunya.”

Vilanova del Camí, 6 d’octubre de 2014
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