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Iniciatives
de turisme
solidari
a Barcelona

Societat

El sector turístic avança
cap a una més gran
responsabilitat social
perquè no pot ser aliè a
les necessitats socials

Tribunals La Guerra Civil, als jutjats

Les pensions dels feixistes

ALTRAITALIA Els querellants contra els autors dels bombardejos a Barcelona volen que s’identifiqui els aviadors italians
que el govern espanyol va condecorar i premiar “fins fa poc” JUTJAT Denuncien“la desobediència” de l’Estat italià
Mayte Piulachs
BARCELONA

La investigació judicial per
aclarir el parador de 22
militars de l’Aviació Legionària de l’exèrcit italià,
acusats de lesa humanitat
per haver bombardejat la
població barcelonina durant la Guerra Civil, està
en un atzucac. No obstant
això, els querellants –dos
supervivents i l’associació
Altraitalia (formada per
italians que viuen a Barcelona)– no es rendeixen.
L’advocat dels querellants, Jaume Asens,
denuncia “la intenció obstruccionista i de desobediència de l’Estat italià” vers el requeriment
que, el març passat, va ferli la titular del jutjat d’instrucció número 28 de Barcelona perquè donés la filiació completa de tots els
suposats copartícips, militars i civils italians, així
com el seu parador per citar-los a declarar com a
imputats per la seva responsabilitat en diversos
bombardejos entre el 13
de febrer del 1937 i el 29
de gener del 1939.
Davant la negativa del
govern italià, i assessorats per l’historiador Xavier Domènech, els querellants han obert una nova
via per poder identificar
els feixistes. Exposen que
els imputats van ser condecorats pel govern espanyol amb medalles, que
implicaven una pensió de
guerra, que van cobrar
des de l’any 1938 fins al
1943. Algunes podrien
haver-se seguit abonant
durant la democràcia fins
a la dècada dels noranta, i
“no es descarta que se segueixen cobrant en l’actualitat”. Ho precisen en
l’escrit dirigit a la magistrada, a qui sol·liciten que
requereixi al Ministeri de
Defensa i al Ministeri
d’Afers Exteriors del go-
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“Les autoritats
italianes no han
complert amb el què
va requerir-los el jutjat
de Barcelona”

—————————————————————————————————

aviadors del govern feixista
italià que van bombardejar
Barcelona són vius. El govern
italià només ho confirma.

vern espanyol que facilitin les dades de les persones que composaven les
esquadres de l’Aviació Legionària destinades a Espanya i que van participar
en els bombardejos de Catalunya, que van rebre
aquestes pensions. Els beneficiaris podrien haver
estat un centenar, entre
pilots, copilots, bombarders i tripulants dels

—————————————————————————————————

Jaume Asens

ADVOCAT DELS QUERELLATS

avions de combat de l’esquadró feixista.
Si la magistrada ho accepta, es podrien aclarir
dos fets claus: saber el paradors d’alguns imputats i
conèixer per primera vegada què va pagar el dictador espanyol als voluntaris de Benito Mussolini
per bombardejar la població catalana.
Del desaire italià (simi-

lar al del govern espanyol
amb la justícia argentina
que cerca militars franquistes), Asens detalla
que, el juliol passat, el Ministeri de Defensa va respondre la comissió rogatòria internacional i “només s’ha limitat a constatar la veracitat de les dades de quatre querellats
identificats plenament
per l’acusació”. Per això,
ara ha demanat a la magistrada que torni a requerir-li la informació, i
de forma urgent, ja que la
majoria, si són vius, deuen tenir entre 90 i 100
anys. Si tots els suposats
culpables dels bombardejos ja són morts, la causa
penal s’hauria d’arxivar
perquè les querelles van
contra persones. ■

La Generalitat no s’hi persona

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Generalitat de Catalunya
encara no ha respost l’oferiment, que va fer-li el jutjat,
igual que l’Ajuntament de Barcelona, per si volia personarse com a acusació popular en
aquest procés contra els aviadors feixistes, impulsat per
Altraitalia.
El posicionament del govern català és no intervenir-hi
per qüestions econòmiques,
segons es desprèn de l’agre
debat que hi va haver en la comissió de Justícia del 12 de setembre passat. Així ho expressava irònicament el diputat
d’ICV Salvador Milà: “No cal
una partida pressupostària
per comparèixer. Tenim uns
serveis jurídics a la Generalitat

que n’estarien encantats. Per
honor de país, els ciutadans
no entendran que no defensem les víctimes d’un bombardeig feixista.” La diputada
de CiU Montserrat Ribera va
replicar-li que “la Generalitat
sempre ha estat al costat de
les víctimes de la Guerra Civil,
amb homenatges, i si cal promovent actes de reparació
moral”. Va afegir-hi, però, que
“no és normal afegir-se com
acusació, com no s’ha fet amb
la sentència de mort de Companys”. Al final, els vots en
contra de CiU, el PP i Ciutadans van tombar la proposta
dels grups del PSC, ICV i Grup
Mixt per instar el govern a personar-s’hi.

