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MOCIÓ AL PLE DE LA CUP-SP perquè s'identifiqui la sepultura provisional del
"soldat del Puig"
A través de la col·laboració amb l’ADET (Associació d’Estudis Torellonencs), TILBO
(Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Vall del Ges) i l’Escola
d’Arts Plàstiques de Torelló, tots els grup municipals d’aquest Ajuntament hem
impulsat durant aquest mandat el memorial dedicat al “Soldat del Puig” i a totes les
víctimes de desaparició forçada durant la guerra civil i la dictadura franquista.
Igualment, aquest ple, ha treballat per reivindicar la necessitat de polítiques de
memòria democràtica que vagin més enllà de les commemoracions reclamant la
posada en funcionament efectiu del Banc d’ADN.
Mentre continuem esperant que les administracions aboquin els recursos necessaris
perquè es produeixi el creuament de dades massiu entre els ADN recuperats de les
restes de les persones desaparegudes i el que han posat a disposició els familiars de
les víctimes, el “Soldat del Puig” continua esperant en el nínxol 643 del cementiri de
Torelló poder ser identificat i així recuperar la identitat que les tropes franquistes li van
llevar el 4 de febrer de 1939.
Així doncs, amb la voluntat de seguir revertint l’oblit i l’anonimat imposat aquesta
víctima i en general als perdedors de la guerra civil, entenem que aquest Ajuntament
ha de fer un pas més identificant públicament la sepultura provisional del “Soldat del
Puig” perquè encara més gent en pugui conèixer la història.
Per tot això, el Grup municipal de la CUP Torelló – Som Poble proposa al ple
municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Identificar el nínxol 643 cementiri de Torelló amb una làpida que faci referència a
les despulles del Soldat del Puig.
2.- Proposar a la Comissió del Soldat del Puig la següent inscripció perquè la validi o
hi faci les rectificacions que consideri necessàries :
 Α desconeguda - Ω 4/02/1939
 Aquí les despulles del “Soldat del Puig” resten a l’espera de poder recobrar la
seva identitat.
 Codi QR que dirigeixi a l’apartat web de l’Ajuntament de Torelló dedicat al
“Soldat del Puig”:

3.- Dur a terme aquesta acció de memòria democràtica abans del 4 de febrer de
2019 (data commemorativa de la mort del “Soldat del Puig”).
4.- Insistir per carta al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la
necessitat de creuar de manera sistemàtica l’ADN extret de les restes del “Soldat del

Puig” amb el de totes les mostres existents, presents i futures, custodiades pel
Programa d’identificació genètica (PIG) coordinat per la Direcció General de Memòria
Democràtica.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

