
 
 

E PRESENTA L ASSEMBLEA DE LA CUP ARTÉS 
ARRAN DEL TRASPÀS DE MANUEL FRAGA IRIBARNE 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atès que el passat, 15 de gener del 2012, es va fer pública la notícia del traspàs de Manuel 

Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels darrers càrrecs de responsabilitat del règim 

franquista; 

 

Atès que Manuel Fraga Iribarne va signar, juntament amb el general Franco, algunes de les 

darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del català Salvador Puig Antich; i 

va tenir una responsabilitat destacada en la censura i la repressió política exercida durant els 

últims anys de la dictadura i en el procés de reforma post-franquista; 

 

, no han estat mai 

en el marc del franquisme; 

 

Atès que aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al desenvolupament 

autèntica transició democràtica  i el trencament de qualsevol lligam entre 

del marc constitucional vigent avui; 

 

Per tot això, l assemblea de la CUP ARTÉS proposa al  

dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que van ocupar 

càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat jutjat ni condemnat per la seva 

responsabilitat  

 

Segon.- Demanar a la Fiscalia General de forma immediata i amb 

caràcter prioritari a la persecució davant els Jutjats i Tribunals pertinents de totes aquelles 

persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme per dilucidar les 

responsabilitats penals en les que haguessin incorregut; 

 

Tercer.- 

conduir a la tortura i assassinat de ciutadanes i ciutadans catalans; 

  

Quart.- una autèntica transició política, que condueixi el poble català a un 

marc realment democràtic pel que fa al reconeixement dels drets individuals i col·lectius; 

 

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés espanyol de 

. 

 

Artés, 19 de gener del 2012 

Ernest Clotet i Berenguer 

Portaveu de la CUP  


