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Al·legacions a l’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 

 

En Pep Morella amb D.N.I. ………………….. i com a representant legal i president de la 

Federació d’Ateneus de Catalunya amb C.I.F. ………………………, i a efectes de 

comunicacions davant d’aquesta Administració, comparec i com sigui més procedent en 

dret MANIFESTO: 

Que de conformitat amb l'article art. 67, Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i com a legítims 

representants de la més gran massa associativa del país i afectats, ens veiem obligats a 

esmenar alguns dels apartats de l'avantprojecte amb els que no estem conformes o dels 

que, considerem, manca concreció en el redactat en expressar la singularitat del fet 

ateneístic, dins el termini legalment establert a evacuar el tràmit conferit d'acord amb 

les següents: 

 

Al·legacions 

 

Primera.- 

En el capítol I, referit a la reparació i al reconeixement de les víctimes, s’hauria 

d’especificar també l’estatus de víctimes a les persones jurídiques afectades per la 

repressió i les exaccions del règim, mencionant concretament a ateneus i altres centres 

similars: 

Capítol I. Reparació i reconeixement de les víctimes  

Article 15. Definició de les víctimes 

2. Es consideren víctimes les persones següents:  

d) Les persones jurídiques afectades per les exaccions de la dictadura tindran també la 

consideració de víctima. Aquesta llei, amb especial cura, preveu el reconeixement 

d’aquelles entitats que es van significar per la defensa dels valor democràtics, com els 

ateneus, associacions de dones, cooperatives, lògies maçòniques i altres centres socials 

similars. 



Segona.- 

A l’Article 21, referit a la reparació de les persones que hagin sofert un menyscabament 

injust del patrimoni, s’hauria d’especificar la voluntat d’investigar les potencials 

confiscacions produïdes durant el període, i la voluntat de la Generalitat de defensar el 

dret dels seus antics propietaris a la devolució: 

Article 21. Reparació de persones que hagin sofert menyscabament injust del seu 

patrimoni 

... La Generalitat promourà la investigació de les confiscacions produïdes durant el 

període dictatorial a Catalunya, sigui per raons ideològiques, religioses o polítiques. Es 

faran, doncs, auditories d’ofici dels béns immobles, obres d’arts i paper moneda i, un cop 

identificats els seus legítims propietaris i hereus, la Generalitat farà tot el possible per 

defensar els seus drets imprescriptibles a devolució i rescabalament davant les 

institucions de l’Estat espanyol responsables actuals de la gestió d’aquest patrimoni 

espoliat. 

 

Per tot el que ha estat exposat, 

 

DEMANO A AQUEST ORGANISME que consideri presentat el present escrit, que 

l'admeti, i que corregeixi i ampliï els efectes d'aquest avantprojecte de Llei de Memòria 

Democràtica, a fi i a efecte que consideri les propostes realitzades per la Federació 

d’Ateneus de Catalunya. 

 

Barcelona, 17 de maig del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


