MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) SOBRE LA RETIRADA DE SÍMBOLS FRANQUISTES I
L’ACOMPLIMENT DE LA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA
Aprofitem que aquest mes de gener fa 78 anys que les tropes franquistes van
entrar a Reus i van instaurar el règim dictatorial que va durar oficialment fins el
1975, amb la mort del dictador, per plantejar novament l’acompliment tant de
l’article 54 de l’Estatut de Catalunya, referida a la Memòria Històrica com de
l’article 15 de la llei 52/2007 del Ministerio de Justícia del govern d’Espanya. La
segona estableix que les administracions públiques estan obligades a retirar de
la via pública els símbols franquistes.
Article 54. Estatut de Catalunya
1. La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i
el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni
col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats
democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar les iniciatives
institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els
ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la
democràcia i l'autogovern de Catalunya.
2. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en
símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del
rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han
patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de
consciència.
Article 15. Símbols i monuments públics. Llei 52/2007
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. Entre aquestes mesures podrà incloure’s la
retirada de subvencions o ajudes públiques.
2. El que preveu l’apartat anterior no serà aplicable quan les mencions
siguin d’estricte record privat, sense exaltació dels enfrontats, o quan
concorrin raons artístiques, arquitectòniques o artístico-religioses
protegides per la llei.
3. El Govern col·laborarà amb les comunitats autònomes i les entitats
locals en l’elaboració d’un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i
la Dictadura als efectes previstos en l’apartat anterior.
4. Les administracions públiques podran retirar subvencions o ajudes als
propietaris privats que no actuïn del mode previst en l’apartat 1 d’aquest
article.
Tanmateix, de la mateixa manera que encara arrosseguem una gran càrrega
ideològica, que traspua dia rere dia en les actuacions d’una determinada classe
política, aquest Ajuntament no ha complert amb la retirada dels símbols visibles
al carrer.

Des de la Cup, l’any 2012 es va presentar una moció per a la retirada de
símbols franquistes a l’espai públic. Aquesta moció demanava un inventari
d’aquestes icones que havia de realitzar l’Institut Municipal de Museus, però
que, segons sembla, no s’ha arribat a desenvolupar.
Tenim constància que Reus és la tercera població catalana on apareixen més
símbols franquistes, concretament 227, darrere de l’Hospitalet del Llobregat i
Lleida.
Des del nostre grup polític, creiem que una societat amb una democràcia sana
no pot exhibir símbols feixistes a la via pública. L’oblit en un racó del carrer
manifesta que no s’ha fet net amb aquella època o que, simplement, s’ha girat
full sense trencar amb un passat indigne.
En aquest mateix sentit tant l’any 2013 com el 2015, la Cup va presentar precs
per tal de trobar una solució pel que fa als retrats dels alcaldes franquistes que
llueixen a la Sala Evarist Fàbregues del nostre Ajuntament. Aquest prec va ser
escoltat i respost, però tampoc no se n’ha tirat endavant cap resolució.
Per aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
demana al Ple de l’Ajuntament de Reus, l’adopció dels acords següents:
1. Que l’organisme corresponent es faci càrrec de fer un inventari real i eficaç
dels símbols franquistes que hi ha a Reus.
2. Que les brigades municipals retirin aquest material que es pugui trobar en
l’espai públic i el dipositin a les dependències que es creguin oportunes. En cas
que es trobin en un espai privat, en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica
52/2007 s’exigirà al propietari la seva retirada. En cas contrari, s’aplicarà la
retirada de subvencions o ajudes que puguin tenir, tal i com preveu l’article
15.4.
3. Que l’IMMR guardi la documentació i en pugui fer ús com a material
museístic per a la difusió i la recuperació de la memòria històrica.
4. Que es compleixi el compromís que l’Alcalde va contraure tal i com es recull
a l’acta del Ple d’aquell dia, en relació al tractament als retrats dels alcaldes
franquistes: “Aquest treball anirà a càrrec dels tècnics de la casa i s'exposarà
en una comissió informativa per cercar el màxim de consens en la seva
aprovació.... ...El Sr Pellicer fa ús de la paraula i diu al Sr. Vidal, que es farà
un recull bibliogràfic de cada un dels quadres que hi ha a la sortida del vestíbul,
amb les diferents persones que conformen la galeria de fills il·lustres, tríptic que
no tenim en aquest moment.”
5. Que es facin arribar aquests acords al Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya, situat a l’avinguda de la Diagonal nº 409 de la ciutat de
Barcelona.

