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8.1. Moció que presenta el grup municipal ERC per la simbologia del regim franquista.
El grup municipal d'ERC, presenta aquesta moció amb temps i forma al Ple que s'ha de celebrar
el dia 28 de març de 2017, per a ser debatuda i, si s'escau, aprovada.
Exposició: el nostre grup municipal opina que la memòria històrica és fonamental per fer justícia
i per evitar molts cops que torni a reproduir-se la ignomínia i la barbàrie. En aquest sentit ens
sembla que no es pot deixar passar de llarg que el regim de Franco va ser una dictadura oposada
a la democràcia, que va aparèixer per garantir els privilegis de les classes dominants espanyoles
en el moment en que la Segona República iniciava un seguit de reformes democràtiques. L'any
1939 va finalitzar la Guerra Civil Espanyola amb unes 550.000 víctimes i uns 400.000 exiliats, i
s'iniciava un període de dictadura franquista.
El franquisme va crear unes xarxes de complicitat en què milers de persones es van veure
implicades o van ser còmplices del vessament de sang, de les persecucions fetes, de la vida de
centenars de milers de persones a les presons, als camps de concentració o als batallons de
presoners, penes de mort injustes ,sense judici. Hi hagué repressió en tots els àmbits: polític,
social, econòmic, laboral, ideològic i, pel que fa als països de paria catalana, d'un intent de fer
desaparèixer l'ús popular de la llengua. L'èxit de la repressió fou indiscutible, ja que li va permetre
perpetuar-se en el poder fins a la seva mort l'any 1975.
La memòria històrica ens reclama no deixar en l'oblit i actuar en aquest sentit per restablir un a
una normalitat democràtica per la que molta gent ha dedicat tants esforços.
I per aquest motiu, la simbologia franquista ens recorda aquest passat històric.
El Congrés de Diputats va aprovar la Llei de la memòria històrica (Llei 52/2007 de 26 de
desembre), en l'article 15 que fa referència a Símbols i monuments públics al punt 1 diu:
1. Les administracions públiques, en l'exercici de les seves competències, prendran les mesures
oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions
commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i
de la repressió de la Dictadura.
Atès que els anys 50-60-70 a Sant Pere de Ribes es van construir edificis de protecció oficial, i
encara molts d'ells a la façana hi ha una placa que ho recorda, com en alguns dels edificis situats
al nostre municipi.
El grup municipal d'ERC, demana que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació
municipal els següents acords:
1.- L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes rebutja enèrgicament la simbologia franquista que
perdura en alguns indrets del poble.
2.- Insta els propietaris d'edificis a la retirada de la placa franquista i en el cas que no es tregui,
l'ajuntament actuï d'ofici.
S’incorpora el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda (20:16h)
Surt la regidora, Sra. Esther Morales Miguel a les 20:20h i entre dos minuts més tard.
Després d’un petit debat, s’acorda afegir un tercer punt a l’apartat dels acords que digui el
següent:
-

3r. Que aquests elements s’incorporin a un arxiu històric municipal.

I sotmesa la moció modificada a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
disset vots a favor: Set del Partit Socialista de Catalunya, tres del PDeCAT-VIA, tres de UM9CUP, tres de Fem Poble i un d’ERC. S’abstenen els dos regidors del Partit Popular Català.
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