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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNINIE
V55663025

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 14/05/2018 REFERENT A PRESERVAR LA MEMÒRIA DE GUILLEM
AGULLÓ I CIPRIANO MARTOS I PEL COMRPOMÍS CONTRA ELS DELICTES D'ODI, EL RACISME I LA
XENOFÒBIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’11 d’abril va fer 25 anys de l’assassinat de Guillem Agulló i Salvador a Montenejos, Castelló.
El Guillem, fill de Burjassot i militant de l’organització independentista Maulets va rebre una
punyalada al cor, acorralat en un carreró mentre havia anat d’acampada amb amics.
L’assassinat el va cometre un grup de neonazis que havien estat avisats de la presència del
Guillem per altres feixistes. El grup reconegut com a Komando Marchelenes IV Reich estava
format per 5 homes. Marchelenes és un barri obrer de València.
El 1995, dos anys després de l’emboscada mortal perpetrada al Guillem, 4 dels assassins van
ser absolts i un, Pedro José Cuevas, “El Ventosa” va ser condemnat a 14 anys dels quals en va
complir 4. Aquest mateix assassí va anar a les llistes d’Alianza Nacional a les municipals del
2007 a Xiva de Bunyol, per sort no se’n va sortir. Alianza Nacional defensa la supremacia
blanca i nega l’Holocaust. Alguns dels altres van ser detinguts en una operació contra l’extrema
dreta en la qual se’ls van requisar des d’armes blanques fins a un llançagranades.
També hem conegut els atacs reiterats a la llibreria 3 i 4, els assetjaments a Jordi Sebastià
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quan era alcalde de Burjassot, a Mònica Oltra, gens afí a l’independentisme i així fins a arribar
a les agressions del passat 9 d’Octubre.
L’Estat espanyol és el mateix, doncs, que deixa totes aquestes accions sense conseqüències
penals (o amb conseqüències mínimes) o de discurs; i que, en canvi, està fabricant acusacions
contra totes les expressions de democràcia, pensament crític, llibertat d’expressió, inventant
violència i odi allà on hi ha hagut una lluita amb urnes i mobilitzacions no violentes.
És l’Estat que durant la transició va amagar l’assassinat del treballador andalús Cipriano
Martos, a Reus el 1973 a mans de la guàrdia civil, tot fent-li empassar un còctel mortal d’àcid
sulfúric que el va cremar per dins. El cinisme va ser tan gran que es va dir que se l’havia begut
ell per voluntat pròpia. Cipriano va morir sol, després de tres setmanes d’agonia. Els seus
familars van ser avisats un cop mort, no els van deixar veure el cos i el van trobar enterrat en
una fossa comuna. Actualment al cementiri de Reus es pot veure una peça de marbre amb
inscripció i la seva foto. Amb ell recordem els torturats Pascual Carrilero, M Teresa Feliu, Ignasi
Carnicer, Quim Masdéu, Joan Domingo i Joan Miró. D’aquests, els familiars de Cipriano Martos
i Pascual Carrilero s’han sumat a la querella argentina 4591/10 de crims i genocidi contra la
humanitat perquè l’Estat n’ha passat pàgina.
És l’Estat que el 1939 va perseguir el republicanisme acusant-lo “d’auxilio a la rebelión”, quan
els aixecats havien estat els feixistes. I que ha mantingut viva aquesta tradició de cinisme
judicial, actualment, amb la tergiversació mentidera dels delictes d’odi, amb la complicitat i
col•laboració de partits polítics, presents en aquest plenari.
Catalunya ha viscut un augment enorme d’agressions feixistes d’ençà de la tardor. Pintades,
escridassades, cops, trencadisses, vexacions a entitats a persones, sobretot grans, per
exemple, per portar el llaç groc que significa la llibertat del presos polítics. O assenyalaments i
denúncies a mestres, artistes, músics, pallassos o mecànics per defensar les seves idees. De
moment, total impunitat, de manera que queda demostrada l’empara de l’Estat cap a les
accions de la ultradreta, que pot continuar complint la seva funció política. Cal combatre el
feixisme de manera prioritària, no amagar-lo, i desemmascarar-ne la dimensió de ressort
paraestatal.
Recordem que la mort de Cipriano Martos no es va publicar en cap diari espanyol i recordem,
també, que el Consolat franquista d'Hendaia va ser pintat amb frases com “¡Assassins!
Cipriano Martos serà venjat.” “¡Mort al feixisme!” Avui en dia, a la plaça de Sabadell, on va
viure, una placa recorda el seu nom i la data del seu assassinat.
Recordem que durant aquests anys la casa i la família del Guillem Agulló han estat assetjades
amb amenaces per telèfon a totes hores o amb pintades com : “Guillem jódete” o “Guillem
muerte, muerte, muerte”. Aquest any amb motiu dels 25 anys de l’assassinat, l’Ajuntament de
València li ha concedit el nom al Passeig del jardí dels vivers. L’endemà de posar-hi la placa ja
havia estat arrencada. També té places o carrers a Burjassot, Favara, Simat de Valldigna,
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Sallent, Molins de Rei o Vic.
Avui a Reus els retem homenatge i demanem al Ple de l’Ajuntament el compromís de complir
aquests acords:

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

1. Manifestar el compromís explícit d'aquest Ple amb la lluita contra els delictes motivats per
l’odi, el racisme i la xenofòbia.
2. Reconèixer públicament la memòria de Guillem Agulló i Salvador i de Cipriano Martos
Jiménez i proposar el seu nom a la Comissió de Nomenclàtor de la ciutat per substituir noms
de persones vinculades amb el franquisme per les que n’han estat víctimes.
3. Donar suport des del Ple als actes que se celebrin en memòria de Guillem Agulló i Cipriano
Martos i la lluita antifeixista, mentre no es compleixi l’acord anterior.
4. Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts
Valencianes i del Parlament Balear, als seus respectius governs, a Unitat contra el Feixisme i el
Racisme i especialment a la ciutadania de Reus.

SIGNATURA
Dia

Mes

Reus 09

Maig

Any
de

2018

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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