
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS 
(CUP) PER A LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA  DE LA CIUTAT 

 
 

 

Aquest mes es compleixen 73 anys que les tropes franquistes ocupaven militarment la ciutat 
de Reus, i imposaven així un règim dictatorial que s’allargà fins a l’any 1975. 
 
Un dels instruments que utilitzà la dictadura per legitimar el cop d’estat del 18 de juliol de 
1936 vers la ciutadana reusenca, fou la propaganda sistemàtica i la censura. En aquest 
sentit, no sols es canvià la nomenclatura dels carrers i places de la ciutat, sinó que tots els 
edificis oficials lluïren iconografia del règim, com ara les fotografies de José Antonio Primo 
de Rivera i Francisco Franco Bahamonde a la façana de l’edifici del Teatre Fortuny; els 
escuts franquistes a l’edifici de Correos i a la caserna de la Guàrdia Civil, entre d’altres; un 
obelisc a la plaça de la Llibertat –llavors Plaza de los Mártires-... 
 
Entre aquestes icones destacà el símbol del ministeri de l’habitatge i de la Falange Española 
de las JONS (el jou i les fletxes dels reis catòlics) que fou col·locat a través d’una placa 
metàl·lica en totes les cases que es van construir a la ciutat durant el període dictatorial 
(1939-1975). 
 
Amb l’aprovació de la Constitució española de 1978, un cop mort el dictador - i sense un 
procés de transició on es jutgessin els responsables del genocidi produït durant la guerra 
civil i el franquisme-, l’Ajuntament de Reus decidí anar retirant progressivament aquesta 
simbologia dels nostres carrers i barris, gràcies a la pressió popular i a l’acció dels partits 
polítics que havien estat represaliats durant la Guerra Civil. 
 
En aquest sentit, destaca la retirada de la Medalla d’Honor de la Ciutat al dictador Francisco 
Franco l’any 2006, moció que va ser aprovada amb 20 vots a favor (ICV –que ho va 
presentar-,ERC,CiU i PSC) i només 4 vots en contra (PP). O, la retirada l’any 2008, de la 
placa d’inauguració del Barri Gaudí, denunciada per la pròpia CUP. 
 
No obstant, des de l’Esquerra Independentista portem molts anys reclamant que 
l’Ajuntament retiri tots els símbols franquistes que encara són presents a la ciutat. L’any 
2007, des de la CUP vam inventaria més de 200 símbols franquistes arreu dels carrers de la 
ciutat (el mapa es pot trobar a internet) i en varem demanar la seva retirada, acollint-nos a la 
Llei de Memòria Històrica 52/2007 del govern de l’Estat espanyol i al compliment del 
Memorial Democràtic aprovat per la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant, el llavors regidor sr. Eduard Ortiz Castellón, es va limitar a respondre la nostra 
petició informant-nos que s’estudiaria la nostra petició. I, com tots i totes podem comprovar 
pels nostres carrers i places, aquesta petició no ha estat atesa.  
 
 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1.- Que l’Institut Municipal de Museus faci un inventari dels símbols franquistes que hi 
ha presents a la nostra ciutat. 
 
2.- Que les Brigades Municipals retirin aquests símbols de la via pública i els espais 
públics i les entregui a l’Institut Municipal de Museus. 



 
 3.- Que l’Institut Municipal de Museus guardi aquesta documentació històrica en el 
seu dipòsit general, i aquesta, sigui utilitzada en projectes de museïtzació i de difusió 
i recuperació de la memòria històrica. 
 
4.- Fer arribar aquest acord al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, 
ubicat a l’avinguda Diagonal, núm. 409, de la ciutat de Barcelona (el Barcelonès). 
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