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La convivència és un dels objectius bàsics i ineludibles de totes les societats 
democràtiques. Per aconseguir que aquesta convivència sigui real i justa, cal projectar 
una mirada crítica sobre el passat; una mirada que, des de valors democràtics i des d'uns 
principis ètics ferms, condemni totes les vulneracions de drets humans comeses.  
 
El cop militar de 1936 va desencadenar una onada de violència que va provocar un 
dolor immens i irreparable en la nostra societat. Desenes de milers de persones van ser 
injustament assassinades, ferides, empresonades, van rebre represàlies o es van veure 
forçades a l'exili. El nostre compromís, des del respecte als drets humans i des de la 
defensa d'una cultura de pau, tolerància i respecte, és al costat de les persones que van 
patir la injustícia de la violència després del cop militar de 1936 i durant la dictadura 
franquista.  
 
Les administracions públiques tenim la responsabilitat d'impulsar de manera activa 
polítiques públiques que posin en valor la memòria del que va ocórrer com a forma 
d'avançar en la consolidació de societats més ètiques, més justes, més solidàries i més 
democràtiques. L'oblit i la manca de memòria afebleixen els pilars dels nostres principis 
democràtics. Perquè només amb memòria podrem donar resposta al dret de les víctimes 
a la veritat, la justícia i la reparació.  
 
Avui, 16 de març de 2018, a Navarra, les comunitats aquí presents aprovem la 
declaració institucional següent:  
 

1. Afirmem la nostra condemna al cop militar de 1936 i a la dictadura franquista, i 
el nostre compromís amb una cultura de pau, respecte i tolerància. 
2. Mostrem el nostre compromís amb la memòria com a eina per al record de la 
injustícia de la violència i com a mitjà per construir societats més justes, més 
ètiques, més solidàries i més democràtiques, en què aquells esdeveniments tràgics 
no puguin tornar a produir-se. 
3. Reiterem el nostre compromís amb els drets humans i amb el dret de les 
víctimes a la veritat, la justícia i la reparació.  

 

 


