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12.4. Moció del grup municipal de Fem Poble per fomentar els valors republicans i la
commemoració de l’aniversari de la proclamació de la II República.
Aquesta moció es presenta conjuntament amb l’Associació del Garraf per la República, i
una representant de la mateixa realitza l’exposició i justificació de la moció.
Com tots i totes sabem, la República és una de les formes de govern més democràtiques de les
que l’ ésser humà ha estat capaç d’inventar.
La II República Espanyola va ser proclamada fa gairebé vuitanta-sis anys, el 14 d'abril de 1931,
després què els partits partidaris de la monarquia perdessin les eleccions contra els republicans.
La població espanyola va rebre la proclamació de la República amb esperança immensa, molt
especialment les majoritàries classes modestes, les quals esperaven una molt necessària millora
en les seves vides.
S'esperava que la República conduís a Espanya al segle XX de manera definitiva, ja que
suposava, sobretot, un molt notable intent de modernització, ple de desafiant i irrefrenable desig
democràtic. Van augmentar els drets polítics i civils als quals fins llavors era impossible accedir,
el que va significar la consecució d'importants assoliments socials, com ara els drets de les
classes treballadores, la introducció de l'educació pública, l'encaix a l'estat de les diferents
sensibilitats i identitats nacionals o l'emancipació, l’apoderament i el sufragi femenins. La II
República va entrar ràpidament en conflicte amb els grups més poderosos de la societat
espanyola. La confrontació era inevitable amb els més influents partidaris de la monarquia: els
grans terratinents, l'Església Catòlica i l'exèrcit. La política de la República, basada en la
separació d'església i estat, la introducció de l'educació laica, del matrimoni civil i el divorci, va
privar a l'església dels seus privilegis en l'organització social, l'educació i la cultura.
Així que, per desgràcia, la República va disposar de molt poc temps per a dur a terme aquestes
ingents però nobles tasques. Com és ben sabut, només cinc anys després, el 1936, la rebel·lió
militar del general Franco va empènyer a Espanya a una guerra civil fratricida, a un bany de sang
de tres anys. La seva victòria final, el 1939, va donar lloc a una llarga i cruel dictadura de trentasis anys. La venjança contra els homes i les dones republicans va ser brutal. Totes les persones
que van recolzar la República, o aquelles la simpatia de les quals per la causa republicana
hagués pogut ser evident o notòria, van passar a estar en el punt de mira. El llegat d'aquestes
tumultuoses dècades de franquisme és evident, encara avui dia.
La transició democràtica que va seguir a la mort del dictador es va basar, parcialment i tàcitament,
en un pacte de l'oblit que es va materialitzar a través del silenci acordat sobre els esdeveniments
ocorreguts durant la guerra civil, la repressió i les atrocitats de la dictadura.
Vuitanta-sis anys després, no només és oportú sinó que resulta totalment necessari mantenir viu
el debat per a fer possible en un futur un canvi que possibiliti la república com a model
d’organització de l’Estat.
Per tot això, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ACORDI:
Primer - Recordar i honrar - en el seu 86è aniversari - la proclamació de la II República, en
reivindicació i homenatge de la seva tasca i els sacrificis duts a terme per les persones que la
van posar en marxa i la van defensar d'una manera o una altra, tot propugnant la vigència dels
valors propugnats per ella.
Segon – Que el 14 d’Abril de cada any, sigui assenyalat dins del calendari municipal de Sant
Pere de Ribes, com a “Dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió
franquista”.
Tercer- Dur a terme un homenatge institucional solemne, hissant la bandera de la II República a
l'espai destinat a tal efecte a la plaça de la Vinya d’en petaca de Les Roquetes, i a la Casa de la
Vila (o en el seu defecte Can Puig mentre durin les obres) de Ribes, cada 14 d’abril, a partir de
2017.
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Quart – Que l’ajuntament organitzi a partir de 2018 i en endavant, per al 14 d’Abril, un acte
institucional anual relacionat amb el record i homenatge a:
-

el govern democràtic i republicà anterior al cop d’estat del 1936.
les persones que van perdre la vida o la llibertat defensant la democràcia
durant la guerra civil.
les persones que van patir repressió en diferents formes, durant la posterior
dictadura del general Franco.

Cinquè - Que un dels nous carrers, parcs o places públiques que es generin fruït de futures
urbanitzacions al municipi es denomini "Carrer, Parc o Plaça de la República" en homenatge a
totes les persones que van donar la seva vida per defensar la llibertat i la democràcia.
Sisè - Fer arribar aquests acords al teixit associatiu de Sant Pere de Ribes.
Intervé la representant de l’Associació del Garraf per la República per fer una explicació del tema.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per divuit vots a
favor: Set del Partit Socialista de Catalunya, quatre de PDeCAT-VIA, quatre de UM9-CUP i tres
de Fem Poble. Vota en contra un regidor del Partit Popular Català.

