MOCIÓ DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER LA RETITADA DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA
DE LA VIA PÚBLICA DE LA CIUTAT
En els darrers mesos l’Assemblea de Joves del Gironès ha impulsat una campanya per eliminar
la simbologia franquista de la via pública dels municipis de la comarca. Més de 40 anys després
de la mort del dictador, es pot constatar com la presència de simbologia vinculada al règim
franquista continua visible en els diversos pobles i ciutats del Gironès.
En el cas de Girona, tot i algunes mesures aïllades empreses en els darrers anys, continua
havent-hi importants mancances pel que fa a les polítiques de recuperació i dignificació de la
memòria històrica. D’aquesta manera, en diferents carrers, façanes d’habitatges i altres
elements de la via pública de la ciutat de Girona continua havent-hi simbologia o
nomenclatura vinculada al franquisme i a persones que havien estat vinculades a aquest règim.
Cal recordar que el mateix Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya recomana la
substitució de totes les plaques d’habitatge, la retirada de totes les plaques que senyalitzen
carrers o places, la retirada de tots els relleus amb l’àliga imperial i la retirada, on en alguns
casos la senyalització, dels monuments amb simbologia franquista. Una recomanació que, a
data d’avui, l’Ajuntament de Girona està incomplint de forma reiterada com bé podem
comprovar si passegem pels carrers de la ciutat.
Així mateix, malgrat el Govern municipal ha iniciat la Comissió de Nomenclàtor, de moment ha
decidit no abordar possibles canvis de noms de carrers i places que puguin tenir connotacions
vinculades al règim Franquista tal i com han demanat molts ciutadans i entitats. Igualment,
malgrat les peticions reiterades del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, l’equip de
Govern ha estat incapaç de presentar una proposta de modernització de la divulgació de la
memòria històrica més recent a la ciutat. Una situació que contrasta també amb les propostes
aprovades en sessions plenàries, l’última a instàncies del grup d’ERC-MÉS per sumar-nos al
projecte de les “Stolspersteine”.
Per tant, i d’acord amb un context de paràlisi pel que fa a les polítiques de memòria històrica
desenvolupades pel Govern i recollint la tasca de denúncia feta per l’Assemblea de Joves del
Gironès proposem que el Ple de Girona arribi als acords següents:
1. Iniciar un pla d’actuació que prevegi la retirada immediata de la simbologia i la
nomenclatura franquista (plaques d’habitatges, noms de carrers, etc.)
2. Celebrar un acte de finalització de la retirada d’aquesta simbologia a la ciutat que
serveixi també d’homenatge a gironins i gironines que van patir la repressió del
Franquisme a la nostra ciutat coincidint amb l’aprovació al Parlament de l’anul·lació de
les sentències judicials franquistes
3. Impulsar polítiques actives de recuperació i dignificació de la memòria històrica a la via
pública al conjunt dels barris de la ciutat per difondre una realitat recent que corre el
perill de quedar oblidada tant aviat com els seus protagonistes vagin morint.
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