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El Govern aprova el Projecte de llei de fosses, que 
promourà la senyalització i dignificació de les fosses 
de la Guerra Civil i el franquisme 

 
 
• El projecte preveu que les exhumacions només es puguin realitzar 

a petició dels familiars dels desapareguts o d’entitats sense 
finalitat de lucre dedicades a la recerca o la recuperació de la 
memòria històrica 

 
• Es calcula que hi ha més de 170 fosses a Catalunya, la majoria de 

soldats anònims 
 

• Una comissió assessora formada per experts i la Direcció General 
de Memòria Democràtica estudiaran les peticions d’obertura i, en 
cas d’aprovació, el Govern assumirà el cost de les exhumacions  

 
• La futura llei és pionera a l’Estat i emana de l’article 54 de l’Estatut 

i de la moció del Parlament aprovada per unanimitat el 2003, en 
què s’instava el Govern a “dignificar les fosses comunes” 

 
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre la localització i la identificació de 
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, 
que promourà la dignificació i la senyalització de les fosses comunes per 
evitar que caiguin en l’oblit.  
 
El principal objectiu del text és reconèixer la dignitat de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, fer efectiu el dret dels 
familiars a obtenir informació sobre el destí dels seus parents, a la 
senyalització del lloc de l’enterrament i, si escau, a la recuperació de les 
restes. Quan el Parlament hi doni el vistiplau, previsiblement després de 
l’estiu, Catalunya serà la primera comunitat de l’Estat a dotar-se d’una llei com 
aquesta.  
 
El projecte preveu la possibilitat d’obrir una fossa a petició dels familiars de les 
persones desaparegudes o d’una institució o entitat sense afany de lucre 
dedicada a la recerca o a la recuperació de la memòria històrica. En cas que 
la petició comptés amb les proves documentals pertinents, fos aprovada per 
una comissió assessora i, en darrer terme, pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, el projecte estableix que el Govern 
assumiria el cost de les exhumacions. Com en altres actuacions de 
l’Administració, l’obertura podria implicar una ocupació temporal al voltant de 
15 dies d’un terreny particular. En cap cas es realitzaria una expropiació. 
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A Catalunya es calcula que hi ha més de 170 fosses comunes, però, a 
diferència d’altres punts de l’Estat, la majoria són de soldats anònims.  
  
Les peticions hauran de comptar amb les proves documentals o amb la relació 
d’indicis que justifiquin l’existència de la fossa i seran estudiades per una 
Comissió Assessora, en què estaran representats professionals de prestigi, 
entitats, federació i associació de municipis i els departaments de la 
Generalitat implicats. Aquesta comissió haurà d’emetre un informe preceptiu 
per a qualsevol actuació. En últim terme, el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació analitzarà l’estudi preceptiu i decidirà senyalitzar, 
dignificar o exhumar. L’avantprojecte també preveu la continuïtat de 
l’elaboració del cens de desapareguts i del mapa de fosses de Catalunya. 
 
L’objectiu és el reconeixement i la recuperació, si escau, de les despulles de 
les persones –civils i soldats- desaparegudes i/o que van ser executades i 
enterrades en fosses comunes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, 
amb independència de les opcions ideològiques, personals o de consciència 
que les van fer víctimes de la repressió.  
 
Segons el text, només podran sol·licitar la localització i la identificació de 
persones desaparegudes els seus familiars directes (cònjuges o parelles; 
descendents directes; parents consanguinis o per adopció fins al tercer grau) i 
les entitats i institucions públiques i privades sense afany de lucre, una de les 
finalitats de les quals sigui la recerca històrica.  
 
El text ha rebut el vistiplau d’una Comissió d’Experts integrada per 14 
professionals externs a l’Administració i de reconegut prestigi en els àmbits de 
la història, l’arqueologia, o l’antropologia forense com Paco Etxebarria, Joan 
Villarroya, Toni Segura, José Ricardo de Prada, Manel Perona i  Carlos 
Jiménez Villarejo, entre d’altres). A més, el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació va treure a informació pública l’avantprojecte el 
passat novembre perquè les entitats, els particulars, les administracions i els 
departaments de la Generalitat fessin les al·legacions que consideressin 
oportunes.  
 
Projecte de llei pioner a l’Estat 
 
La futura Llei de fosses és la primera de l’Estat i emana de l’article 54 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que disposa que “la Generalitat i els altres 
poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria 
històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i 
la lluita pels drets i les llibertats democràtiques” i, al mateix temps, insta al 
“reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de 
llurs opcions personals, ideològiques o de consciència”. A més, el projecte 
concreta normativament una moció del Parlament de Catalunya aprovada per 
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unanimitat el març de 2003, en què s’instava el Govern a “culminar el mapa de 
tots els llocs on hi ha fosses comunes a Catalunya”, “elaborar ... un cens de 
les persones desaparegudes a Catalunya durant la Guerra Civil i la postguerra 
immediata que puguin estar enterrades de manera irregular o en fosses 
comunes...”,  “preveure els mitjans materials i personals necessaris... per a 
rescatar i classificar les restes humanes”, “dur a terme els treballs de 
recuperació per mitjà de l’exhumació de les restes humanes de les fosses 
comunes” i “dignificar les fosses comunes localitzades... perquè les noves 
generacions puguin mantenir viva una part de llur memòria”. Finalment, la Llei 
donarà cobertura a la tasca iniciada pel Govern, a través del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per recuperar la memòria 
democràtica i complementar els objectius fixats en la Llei del Memorial 
Democràtic.                   
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El Govern impulsa millores en l’abastament d’aigua de 
les comarques del Baix Penedès i el Baix Camp 
 

• Construirà noves instal·lacions i en reforçarà d’existents a tres 
municipis a la comarca del Baix Camp i vuit del Baix Penedès per 
millorar el subministrament d’aigua  

 
• El pressupost d’aquestes actuacions, que s’iniciaran durant el 

primer semestre d’aquest any, és superior als 11,5 milions d’euros 
 
El Govern ha aprovat avui diverses actuacions destinades a millorar 
l’abastament d’aigua a les comarques del Baix Penedès i el Baix Camp. En 
concret aquestes actuacions milloraran el subministrament dels municipis de 
Bellvei, Santa Oliva Albinyana, la Bisbal del Penedès i Banyeres del Penedès, al 
Baix Penedès, i de Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs i Cambrils-Parc Samà, 
al Baix Camp.  
 
Les obres compten amb un pressupost superior als 11,5 milions d’euros i 
formen part d’un projecte que disposa de finançament del Fons de Cohesió de la 
Unió Europea. És previst comencin durant el primer semestre d’aquest any. 
 
Les obres que es desenvoluparan a la comarca del Baix Penedès, amb un 
cost superior als 6,7 milions d’euros, reforçaran les instal·lacions existents de 
subministrament d’aigua potable als nuclis de Bellvei, Santa Oliva, Albinyana, 
la Bisbal del Penedès i Banyeres del Penedès. L’actuació consistirà en la 
construcció de prop de 15 quilòmetres de canonada i la realització de dos 
nous dipòsits amb una capacitat conjunta de 9.000 metres cúbics d’aigua 
(seran dos dipòsits, de 4.500 metres cúbics cadascun, que estaran ubicats a 
les instal·lacions que el Consorci d’Aigües Tarragona té a la Baronia del Mar). 
 
Pel que fa a les actuacions previstes a la comarca del Baix Camp -amb un 
cost superior als 4,8 milions d’euros-, reforçaran les instal·lacions existents de 
subministrament d’aigua potable als nuclis de Montbrió del Camp, Vinyols i els 
Arcs i Cambrils–Parc Samà. Es construiran prop de nou quilòmetres de 
canonada, juntament amb dos dipòsits de 2.700 metres cúbics de capacitat 
conjunta (un dels dipòsits tindrà una capacitat de 1.700 metres cúbics i estarà 
ubicat a Reus-Pere Mata, mentre que l’altre tindrà capacitat per 1.000 metres 
cúbics i es construirà a Vinyols i els Arcs). 
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El Govern avança en la construcció del Regadiu de la 
Terra Alta 
 
• Declara l’ocupació urgent de terrenys als termes municipals de la 

Fatarella, Corbera d’Ebre i Vilalba dels Arcs per les obres d’execució 
d’una nova fase de la infraestructura 

 
• L’import total del Regadiu de la Terra Alta és de 2,3 milions d’euros i 

es preveu arribar a les 14.200 hectàrees 
 
El Govern ha aprovat impulsar una nova fase del projecte del Regadiu de la 
Terra Alta amb l'ocupació urgent dels béns afectats d'expropiació de la 
infraestructura en els municipis de la Fatarella, Corbera d’Ebre i Vilalba dels 
Arcs que permetrà transformar en reg de suport 742 noves hectàrees. 
 
L’àmbit d'aquesta actuació és la zona oriental de la comarca de la Terra Alta, 
on el sector agrari és important i requereix infraestructures rurals i agràries 
que afavoreixin el seu desenvolupament i modernització. D’aquesta manera, 
es podrà disposar dels terrenys necessaris per executar les obres amb la 
major celeritat possible. 
 
L’acord d’avui permetrà impulsar la construcció d’una estació de bombament 
amb la corresponent escomesa elèctrica, una canonada de 5,4 quilòmetres i 
l'anomenada bassa 3. Es parteix d'una bassa que ja existeix i que dóna servei 
a la xarxa d'una fase anterior. L'estació de bombament impulsarà els cabdals 
necessaris fins a la bassa 3, que emmagatzemarà i regularà l'aigua 
necessària per al reg d’aquesta àrea. 
 
El Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural promou l'ampliació del 
Regadiu de la Terra Alta, i a dia d'avui, s'estan executant les obres per tal de 
regar les 3.632 hectàrees que, juntament amb les terres ja transformades, 
completaran les 9.315 hectàrees previstes inicialment. En successives fases 
es preveu estendre el reg fins a 14.200 hectàrees. Els conreus són, 
bàsicament, de vinya, olivera i ametllers, i se situen als termes municipals de 
Batea, Bot, Corbera d'Ebre, Gandesa, la Fatarella, la Pobla de Massaluca i 
Vilalba dels Arcs. 
 
L’encarregada d’executar les obres és l’empresa pública Regs de Catalunya 
SA (REGSA), que destinarà 2.329.391 euros per la totalitat de l’obra. Segons 
les previsions, l’obra s’iniciarà al juliol i el projecte finalitzarà el març de 2009. 
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El Govern impulsa obres d’arranjament al camí 
d’accés a l’abocador comarcal de la Noguera 
 

• Les obres permetran millorar la seguretat del camí de cara al pas 
dels vehicles pesants i també per a les persones que accedeixen a 
les instal·lacions  

 
El Govern ha impulsat avui les obres d’arranjament i millora del camí d’accés 
a l’abocador comarcal de la Noguera amb la declaració de l’ocupació urgent 
dels béns i drets afectats per a la seva execució. El Consell Comarcal de la 
Noguera havia sol·licitat aquesta actuació per tal de poder dur millorar l’accés 
actual a les instal·lacions. 
 
L’arranjament del camí permetrà millorar i facilitar l’accés de les persones i 
dels vehicles pensants a l’abocador ja que el traçat actual i el seu estat, amb 
dues corbes molt tancades de quasi 90 graus i un canvi de rasant a la darrera 
pujada, provoca dificultats d’accessibilitat i de seguretat.   
 
Així doncs, d’acord amb la Llei d’expropiació forçosa, el Govern n’ha autoritzat 
avui l’ocupació urgent dels terrenys afectats per les obres. 
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El Govern signa un conveni amb l’Estat per a l’impuls 
de les energies renovables  
 

• Té com a objectiu diversificar les fonts energètiques i avançar en 
la reducció del consum de combustibles d’origen fòssil 

 
• El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç aportarà 2,98 milions 

d’euros per aplicar les mesures del Pla d’Energies Renovables 
corresponents al 2008 

 
El Govern ha acordat signar un conveni de col·laboració amb l’Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrit al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, per un import de 2,98 milions d’euros per impulsar l’ús de 
les energies renovables a Catalunya. L’objectiu del conveni és diversificar les 
fonts energètiques i avançar en la reducció del consum de combustibles 
d’origen fòssil. L’ICAEN gestionarà els fons que aporti l’IDAE, que es 
destinaran a subvencionar nous projectes d’aprofitament energètic de 
biomassa, energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica aïllada i biogàs, així 
com a la instal·lació de punts de subministrament de biocombustibles.  
 
El conveni, que signarà l’Institut Català d’Energia (ICAEN), entitat adscrita al 
Departament d’Economia i Finances, desenvoluparà les mesures de suport 
públic corresponents a Catalunya per a l’any 2008, que estan incloses al Pla 
d’Energies Renovables i també al Pla de l’Energia 2006-2015. 
 
El compliment del Pla de l’Energia 2006-2015 permetrà que les energies 
renovables suposin el 9,5% del consum total d’energia primària l’any 2015 a 
Catalunya. 
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El Govern incrementa en 4,2 milions les subvencions 
per a la construcció i condicionament de centres de 
tecnificació esportiva 
 

• El Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya arriba 
així als 35,8 milions 

 
• La iniciativa vol promoure la pràctica esportiva de qualitat entre 

els joves sense haver d’allunyar-se de l’entorn familiar 
 
El Govern ha aprovat avui incrementar en 4.192.000 euros les subvencions 
previstes en el Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya per a la 
construcció i condicionament de diversos centres repartits per tot el territori 
català. Amb aquest increment, la dotació total del Pla és de 35.826.100 euros, 
quan inicialment estava previst destinar-hi 31.634.100 euros.  
 
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, aprovada ara fa dos anys, és establir 
una estructura de tecnificació que promogui les potencialitats esportives de 
cada territori i faciliti la pràctica esportiva de qualitat entre els joves sense que 
s’hagin d’allunyar del seu entorn familiar. 
 
El Pla proposa la creació de set zones de tecnificació (Alt Pirineu, Comarques 
Centrals, Comarques gironines, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida, Camp de 
Tarragona i Metropolità) i la realització de set plans territorials que incorporin 
els equipaments i els programes que estiguin vinculats a la tecnificació 
esportiva d’acord amb els clubs, les federacions esportives i els municipis. 
 
L’autorització d’aquestes subvencions suposa un impuls important en 
l’aplicació del el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya (PIEC) i, per tant, en la promoció de l’esport a Catalunya. 
 
Les actuacions que han rebut la seva subvenció per part del Govern han estat 
les següents: 

 
Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola  
Objecte: Patinòdrom 
Quantitat total: 600.000 euros (increment 100.000 euros) 
 
Beneficiari Ajuntament de Sant Cugat  
Objecte: Camp de rugbi i pista d’atletisme (obra nova) 
Quantitat total: 1.600.000 euros (increment de 1.250.000 euros) 
 
Beneficiari: Club Gimnàstic Tarragona  
Objecte: 2 camps de futbol 
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Quantitat total: 800.000 euros 
 
Beneficiari: Ajuntament de Sort  
Objecte: Reforma del centre de piragüisme 
Quantitat total: 300.000 euros 
 
Beneficiari:Ajuntament de Terrassa 
Objecte: Complex de natació (Club Natació Terrassa) 
Quantitat total: 300.000 euros 
 
Beneficiari:Ajuntament de Terrassa 
Objecte: Centre de BMX (Les Arenes) 
Quantitat total: 550.000 euros 
 
Beneficiari: Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
Objecte 4 pistes de tennis de pala 
Quantitat total: 300.000 euros 
 
Beneficiari: Ajuntament de Rubí 
Objecte: pavelló d’hoquei línea (La Llana) 
Quantitat total: 900.000 euros 
 
Beneficiari: Federació Catalana de Motociclisme 
Objecte: Circuit internacional de motor: construcció de ponts i 
pavimentació. 
Quantitat total: 1.500.000 euros per a la construcció de ponts i 2.000.000 
euros per a la pavimentació. 
 
Beneficiari: Federació Catalana de Motociclisme 
Objecte: pavimentació i elements de protecció del circuit de velocitat de 
Parcmotor 
Quantitat total: 4.500.000 euros (increment de 2.500.000 euros) 
 
Beneficiari: Federació Catalana de Motociclisme 
Objecte: ponts de circuit de velocitat de Parcmotor 
Quantitat total: 1.500.000 euros 
 
Beneficiari: Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol 
Objecte: Centre de Tecnificació de raquetbol al Canal olímpic de 
Castelldefels 
Quantitat total: 892.100 euros  (obra nova) 
 
Beneficiari:Ajuntament d’Amposta  
Objecte: Residència d’esportistes 
Quantitat total: 1.200.000 euros (increment de 400.000 euros) 
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Beneficiari: Federació Catalana d’Escacs 
Objecte: Centre d’escacs  
Quantitat total: 350.000 euros (increment de 250.000 euros) 
 
Beneficiari: Federació Catalana de Vela  
Objecte: Centre de vela (Fòrum) 
Quantitat total: 2.500.000 euros (increment de 1.500.000 euros) 

 
Aquests increments previstos, a més de l’augment del pressupost total que es 
destina al Pla aprovat avui pel Govern, també reben recursos de diverses 
actuacions previstes inicialment i que per diversos motius han quedat 
descartades.  
 


