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Qui Som i Què Fem? 
 
Som persones supervivents que hem sofert directament les represàlies d’un règim  que 
va practicar un genocidi planificat a les comarques de Tarragona, altres indrets de 
Catalunya i de l’Estat. Però també  som les esposes, fills, germans, néts, besnéts, 
nebots, etc. i a la vegada víctimes també durant el franquisme, que volem rescatar i 
dignificar la memòria dels familiars morts durant aquest fosc període de la nostra 
història recent.  
 
Un cop constituïda l’Associació de Víctimes de la repressió franquista a Tarragona 
(AVRFT) i obtinguts els corresponents números de registre a la Direcció General de 
Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
tenim la vocació d’aglutinar el màxim nombre de familiars de les 771 víctimes de la 
repressió franquista  inhumades, majoritàriament,  en fosses comunes al Cementiri de 
Tarragona 
 
També, i amb la mateixa empenta, volem trobar i recollir el màxim nombre de familiars 
de víctimes i de persones que van patir la repressió franquista a les comarques de 
Tarragona. Aquestes víctimes poden estar inhumades en cementiris i/o fosses dins o 
fóra dels mateixos.    
 

Objectius 

 L’AVRFT té com a finalitat principal retre homenatge i dignificar la memòria de les 
víctimes de la repressió franquista a Tarragona, en l’àmbit de la investigació,  
recuperació i difusió de la Memòria  Històrica i Democràtica del nostre país 

 
 Edificar un monument recordatori i de reconeixement dins del recinte del cementiri 

de Tarragona, on hi constin el nom de totes les víctimes 
 
 Localització dels familiars vius de les víctimes 
 
 Localització de les fosses on estan o han estat inhumades les víctimes, ja sigui 

dintre del cementiri de Tarragona o altres cementiris de la província així com a 
d’altres possibles indrets. 

  
 Promoció, foment i realització d’activitats vinculades amb la recuperació de la 

Memòria Històrica Democràtica, la dignitat i el reconeixement de les víctimes. 
 


