
 

Pollença, disposada a pagar per 

identificar cossos de la fossa de Porreres 

La crida de la Comissió Tècnica de la Llei de Fosses té 

efecte i els ajuntaments començen a col·laborar 

 

 

Pollença ha anunciat que destinarà una partida pressupostària per col·laborar, "si és 

necessari", amb el procés d’identificació dels cossos trobats a la fossa de Porreres. Amb 

tot, el consistori insta el Govern "a dotar adequadament la partida per desenvolupar la 

Llei de Fosses" perquè la col·laboració dels Ajuntaments sigui l'últim recurs. "La 

identificació i exhumació dels cossos de les víctimes no ha de recaure en la voluntat 

municipal (...), tot i que si és necessari, consideram just que els Ajuntaments hi 

col·laborin perquè totes les administracions tenen la seva responsabilitat", han 

aclarit des d'Alternativa per Pollença. Segons els historiadors, a la fossa de Porreres hi 

ha dos pollencins: Joan Losa Campomar i Cosme Llobera Pallicer. 

 

La proposta forma part de la moció presentada per aquest partit que instava a complir 

els acords "per a l'impuls de la veritat, justícia i reparació en els casos dels represaliats 

pollencins pel cop d'estat i franquisme" que el ple va aprovar al març. La moció va ser 

aprovada per unanimitat per tots els partits polítics, a excepció del regidor del PP 

que no va assistir al ple.  

 

El paquet de diners adjudicat també s'invertirà per dur a terme les iniciatives que va 

debatre l'anomenada Comissió d'estudi per a la veritat, justícia i reparació. Entre elles, 

hi ha les propostes de revisar els monòlits fets als presoners republicans i completar la 

informació amb panells informatius, de fer una guia dels llocs destacats del municipi en 

referència a la repressió, de posar una placa al Consistori, d'elaborar material didàctic o 

de tenir una còpia dels expedients de la repressió relacionats amb Pollença a l'arxiu 

municipal. 
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Una demanda extensiva a tots els ajuntaments de l''illa 

 

La Comissió Tècnica de la Llei de Fosses, a instàncies de l'associació Memòria de 

Mallorca, ja va proposar fa unes setmanes als alcaldes que tenen víctimes enterrades a 

Porreres que contribuissin econòmicament amb l'extracció i el creuament de l'ADN dels 

que van ser veïns del seu poble. "Ens va semblar una manera de donar-los 

l'oportunitat i el privilegi de participar en l'exhumació i de què poguessin ajudar 

les famílies del seu poble", afirma la seva portaveu, Maria Antònia Oliver, néta de 

represaliats i també presidenta de Memòria de Mallorca. Es calcula que els treballs 

relatius a cada víctima tenen un cost d'uns 1.000 euros.  

 

També des de la conselleria de cultura es va demanar als municipis que localitzessin els 

familiars de les víctimes de Porreres. "Es va fer una reunió i sembla ser que la 

predisposició és positiva", conclou Oliver. Ajuntaments com els de Sonservera, 

Llucmajor, Calvià i Artà ja s'han posat en contacte amb l'entitat memorialística i 

han demostrat voluntat de col·laborar.  


