
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPUL AR DE REUS 
(CUP) EN RELACIÓ ALS ACTES DE RECORD A JOAN PRIM I PRATS 

 

 

 

 

El passat 26 de desembre, representants de l’Ajuntament de Reus varen participar en un 
acte d’homenatge al reusenc Joan Prim i Prats que es va realitzar a la ciutat de Madrid 
(Castella). L’acte de caire militar, va ser utilitzat per representants de les institucions 
polítiques i militars espanyoles per defensar la sacra unitat de la “nació” espanyola. Com 
també, determinats mitjans de comunicació espanyols, van utilitzar-lo per recordar la figura 
de Joan Prim i Prats, amb titulars com ara “Prim, patriota español y catalán” o “Madrid honra 
a Juan Prim, unificador de Cataluña y España”, els quals també van tenir ressò en els 
mitjans de comunicació de la nostra ciutat. 
 
Aquest acte, fou promogut per la Sociedad Bicentenaria General Prim 2014, que té com a 
objectiu “ elaborar una Memoria de objetivos que van a orientar los trabajos de celebración 
del Bicentenario y cuya inspiración sirva tanto para recordar la memoria de un personaje 
excepcional y relevante de la Historia de España, como para ahondar en aquellos valores 
que su figura y su tiempo pueden aportar como contribución a la España de nuestros días”.  
 
Una societat promoguda per diferents persones que ocupen o han ocupat alts càrrecs de les 
institucions polítiques i militars espanyoles, com ara l’ex-president del Congrés espanyol, 
José Bono, l’ex-ministre de Justícia, José María Michavila, el redactor de la Constitució 
espanyola, Miquel Roca Junyent, o el General de l’Exèrcit espanyol, Luis Alejandre Sintes. I, 
que compte amb el patrocini de “La Caixa” i de la Federación Española del Vino, entre 
d’altres. 
 
Des de la CUP ja vam denunciar públicament la presència de representants de l’Ajuntament 
de Reus en aquest acte d’exaltació militar i espanyolista. De nou, volem aprofitar aquest Ple 
per mostrar el nostre rebuig de la presència dels representants dels ciutadans i ciutadanes 
de Reus en aquest acte. 
 
I, en aquest sentit, volem mostrar la nostra preocupació pel caràcter que pot prendre l’Any 
Prim, que s’ha de realitzar a la nostra ciutat l’any 2014, vistos aquests precedents. Creiem 
que una efemèride com aquesta es mereix afrontar la figura de Joan Prim i Prats des d’un 
punt de vista historiogràfic, i no d’una forma tendenciosa i partidista per tal de legitimar 
determinats projectes polítics que pretenen negar els nostres drets més elementals com a 
poble.  
 
Des de la CUP creiem que cal aprofitar aquesta ocasió per parlar de tot allò que representà 
la figura de Joan Prim, i òbviament, de tot el que succeí durant aquella etapa històrica, no 
sols en el conjunt dels pobles de l’Estat espanyol i de les seves colònies, sinó en el marc de 



la història universal del segle XIX. Sabem que el teixit associatiu de la ciutat –com sempre- 
estarà a l’alçada de les circumstàncies i així s’està preparant, el dubte que ens queda per 
resoldre, és si el programa oficial també hi estarà. 
 
A més, l’any 2014, no sols serà recordat com l’Any Prim a la nostra ciutat, sinó també ho 
podria ser pel procés de “transició nacional” que ha anunciat el nou govern autonòmic. En 
aquest cas també, la societat civil ja s’està organitzant per fer-ho possible. Esperem, també, 
que com va dir Jordi Carbonell a la manifestació de l’11 de Setembre de 1976 a Sant Boi, “la 
prudència no ens faci traïdors”.  
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA:  
 
· Quina relació té l’Ajuntament de Reus amb la Sociedad Bicentenaria General Prim 2014? 
 
· Consideren que els actes realitzats a Madrid eren adients perquè hi assistís representació 
institucional de l’Ajuntament de Reus? 
 
· L’any 2014 serà recordat a la nostra ciutat per l’any en que els reusencs i reusenques vam 
poder votar en referèndum el futur del nostre poble, o per contra, serà recordat per la 
presència de militars espanyols a la nostra ciutat? 
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