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Salvador Vila i Selga i Isidre Vila
i Subirana (Castellbell i el Vilar),
Agustí Soler i Fosas (Sant Joan de
Vilatorrada), Maurici Camprubí i
Fornells (Santa Maria d’Oló), Josep
Maria Badia i Sobrevias (Berga) i
Ramon Pont i Creus (Sant Martí
Sesgueioles). 

Són els noms dels quatre alcal-
des bagencs, un de berguedà i un
d’anoienc que formen part de la re-
lació de 40 batlles d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya afusellats
pel franquisme. Llista que s’in-
clourà en la denúncia que aquest
partit presentarà a l’Argentina
contra l’Estat espanyol pels crims
de la dictadura, de la qual és l’eix
central el president de la Genera-
litat Lluís Companys, afusellat el 15
d’octubre del 1940.

ERC va anunciar ahir pública-
ment la presentació d’aquesta
querella criminal, que es forma-
litzarà el mes de juny davant l'Au-
diència de Buenos Aires i, segons
van explicar els republicans, s'u-
nirà a altres procediments judicials
que ja han estat oberts en aquell
país per crims comesos per la dic-
tadura franquista, la majoria ins-
tats per familiars de les víctimes.

Esquerra apel·larà al principi de
justícia universal i al dret interna-
cional pel que fa a la persecució de
crims contra la humanitat –crims
que no prescriuen–, i recollirà

com a arguments la negativa de
l'Estat a anul·lar les causes judicials
del franquisme i també la negati-
va a «demanar perdó» a les vícti-
mes o als seus familiars, tal com sí
que han fet gairebé tots els estats
de països en els quals hi ha hagut
dictadures, com Alemanya i Itàlia.
A banda dels sis alcaldes abans es-
mentats, en la llista també n’hi ha
un d’Alp (Cerdanya), Pere Pagès i
Gasch, i un altre d’Olesa de Mont-
serrat (Baix Llobregat Nord), Fèlix
Figueras i Aragay.

En el cas concret de Lluís Com-
panys, assassinat després de ser
sotmès a un consell de guerra, es

dóna la particularitat que a Euro-
pa ha estat l'únic president elegit
democràticament que ha estat
afusellat per un règim dictatorial.

Segons va explicar en roda de
premsa el diputat d’ERC al Con-
grés Joan Tardà, «si l'Estat espanyol
no s'hagués negat a anul·lar les
sentències dels tribunals fran-
quistes» i a «demanar perdó a les
víctimes», el seu partit no hauria
hagut d'apel·lar a la justícia uni-
versal i presentar una querella a
l'Argentina. «Tard o d'hora havia de
passar que la presentéssim», va
afegir Tardà, «ja que les lleis es-
panyoles no ens permeten con-

demnar persones físiques o jurí-
diques que hagin vulnerat drets
humans dins del territori de l'Es-
tat espanyol». El motiu, segons
va apuntar, és que «la llei d'am-
nistia va ser utilitzada com una llei
de punt final per garantir la im-
punitat dels crims del franquis-
me», però també perquè la poste-
rior llei espanyola de memòria
històrica «va tancar en fals» la
qüestió. El diputat republicà al
Congrés va assegurar que «sabem
que el ministeri dirigit per José Ma-
nuel García Margallo està obsta-
culitzant causes judicials que es-
tan en marxa a l'Argentina, per ex-
emple amb la negativa requerida
per una jutgessa que declarin per
videoconferència alguns testimo-
nis».

Gemma Calvet, diputada d’ERC
al Parlament i advocada, va pre-
cisar que la justícia argentina «ha
obert una porta a les víctimes de
la dictadura espanyola» que volen
aprofitar. En la roda de premsa Tar-
dà i Calvet van estar acompanyats
pel president del Casal Argentí a
Barcelona, Diego Arcos, que va
avançar que les causes obertes a
l'Argentina contra el franquisme es
concretaran més endavant amb
noms d'acusats, entre els quals va
donar per segur que «figuraran els
dels ministres de Franco que en-
cara viuen, especialment Martín
Villa».
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La querella d’ERC contra el franquisme
inclou quatre alcaldes bagencs afusellats

A la denúncia, que es presentarà a l’Argentina, també hi ha un batlle de Berga i un de l’Anoia

Acte d’homenatge que Sant Joan va retre a Agustí Soler i Fosas
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L’Associació Cultural Ceps i Man-
duca de Sant Vicenç de Castellet
organitzarà demà l’onzena edició
de la Trobada d’Intercanvi de Pla-
ques de Cava, entre les 9 del matí
i les 2 del migdia a la sala poliva-
lent de Cal Soler.

En el transcurs de la jornada es
presentarà la nova placa ET de ti-
rada limitada Artium/Can Balet, i
s’obsequiarà els assistents amb
una placa commemorativa de la
trobada, que inclourà l’anagrama
de l’associació, i amb una altra
placa de l’empresa de lligats me-
tàl·lics Sàbat. S’exposaran totes
les plaques de les caves Artium, ET
i Pirules, des de la seva formació.

Durant la trobada, també se
sortejaran diversos lots de pro-
ductes Artium entre els assistents,
en concret, se’n faran deu (un
cada mitja hora), i es podrà es-
morzar amb pa amb tomàquet i
botifarra, en què hi haurà una
copa de cava de regal.    
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Col·leccionistes de
plaques de cava fan
l’onzena trobada a
Sant Vicenç, demà

Un centenar d’estudiants de les
escoles i l’institut de Cardona, i
d’altres centres de Solsona i Jorba,
protagonitzaran avui i demà la
primera Fira del Jove Emprenedor
de la Catalunya Central, que es farà
a Cardona. L’organitzen l’entitat
Goral, i l’Ajuntament.

Els joves presentaran  una vin-
tena de projectes que ells mateixos
han desenvolupat. N’explicaran
les línies bàsiques d’organització
i els productes que ofereixen, amb
arguments de venda i posiciona-
ment, i d’aquesta manera adqui-
riran una primera experiència en
el camp de l’emprenedoria.

La fira s’inaugurarà aquest matí
a les 10 al teatre Els Catòlics, a càr-
rec de l’alcalde de Cardona, Ferran
Estruch, el regidor de Promoció
Econòmica, Josep Tristany, i el
president de Goral, Valentí Farràs,
i després s’aniran presentant els
projectes de les escoles Mare de
Déu del Patrocini i Mare de Déu
del Carme, de Cardona, de l’IES
Sant Ramon, també de Cardona,
de l’escola Arrels II de Solsona, i del
col·legi Mestral de Jorba. En aca-
bat, el responsable de projectes
d’Infonomia, Josep Lluís Sánc-
hez, farà un taller titulat «Cardona
2064: 50 anys d’èxit econòmic».
Demà, de 10 a 2, tots els projectes
s’exposaran a la plaça de la Fira.
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La Fira del Jove
Emprenedor
s’estrena avui a
Cardona amb
vint projectes

Comunica als seus clients i públic en general de les poblacions de 
Fonollosa i Rajadell que, amb la finalitat de continuar  invertint i 
de millorar la qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el 
subministrament d'energia als carrers que es detallen a continuació 
i a les hores següents:

FONOLLOSA-FONOLLOSA

- Dilluns, dia 27 de maig Ref. 3973677
- de les 08:30 a les 14:00 hores, matí.
- Carrers  afectats: NUCLI DE FALS, ESGLÉSIA EL RAVAL, CAL 

MINGO, CAL SEBASTIÀ, CAL MATEU, AFORES POU DE FALS, 
BOMBA, CASA CA L'ERA, CASA ESQUERRA, ALMORRATXA, 
ELS ARCS, TORRES DE FALS, CAN MONGIA, TORRENT, CASA 
SARRI, CAL PINSÀ, C. JEP GRAN, LA FASSINA, PISTA 
POLIESTORTIVA, ENLLUMENAT PÚBLIC.

RAJADELL

- Dilluns, dia 27 de maig Ref. 3973677
- de les 08:30 a les 14:00 hores, matí.
- Carrers  afectats: MARINADA, MIRALLES, REPETIDOR, COLONO, 

CAL MATEU, CAL MINGO, EL PUIG.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. 
Per a qualsevol aclariment poden trucar al tel. 800 500 500.

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages, S.A.


