
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPUL AR DE REUS 
(CUP) EN RELACIÓ A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT  

D’INVENTARIAR, RETIRAR DE LA VIA PÚBLICA I MUSEÏTZA R  
LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE LA CIUTAT  

 

 

 

 

En el passat Ple de 27 de gener de 2012, s’aprovà amb el vot afirmatiu de tots els grups 
municipals de l’Ajuntament -excepte el del Partit Popular que continua defensant l’herència 
del “Movimiento”- una moció presentada pel Grup Municipal de la CUP, que instava a 
l’Institut Municipal de Museus a realitzar un inventari de la simbologia franquista present a la 
via pública de la nostra ciutat, per a la seva posterior retirada i cessió al dipòsit del citat 
Institut, per a ser utilitzada en projectes de museïtzació i de recuperació de la memòria 
història de la nostra ciutat. 
 
Durant el debat entre els diferents grups municipals, més enllà de la postura mostrada pel 
grup municipal del Partit Popular, tota la resta de grups van destacar el fet que aquesta 
decisió s’hauria d’haver pres dècades abans, així com que els acords que suposava la 
proposta d’acords eren factibles tot i la difícil situació de les arques municipals. 
 
No obstant, des de llavors -d’aquí 16 dies farà un any de l’aprovació de la moció i d’aquí 4 
dies farà 74 anys de l’entrada de les tropes feixistes a la ciutat-, els símbols franquistes 
continuen sen presents als carrers i a les places de la nostra ciutat. No tenim constància que 
el govern municipal, ni cap dels òrgans de l’Ajuntament i dels organismes autònoms citats en 
la presa d’acords, hagin rebut l’ordre d’executar la proposta aprovada. 
 
També cal recordar en l’àmbit de la recupera de la memòria històrica recent, la pèssima 
gestió realitzada pel que fa als refugis antiaeris de la ciutat, especialment el que està ubicat 
a la plaça de la Patacada, que només es va poder visitar coincidint amb la campanya 
electoral de les eleccions municipals de 2011 i en d’altres dates de forma puntual. Esperem 
que també, en aquesta qüestió, el govern municipal prengui les accions oportunes per poder 
tornar a obrir la públic un espai únic com és aquest, per tal de comprendre el que va succeí 
a la nostra ciutat durant la Guerra Civil. 
 
I, ja que ens trobem en l’Any Fortuny, i que l’any que ve celebrarem l’Any Prim, recordem de 
nou que l’any que ve es complirà el 75è aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a la 
nostra ciutat, el que esdevé un bon moment, per recordar el que va significar la Guerra Civil, 
així com la posterior dictadura militar i nacionalcatolicista, els efectes de la qual encara són 
ben presents actualment més enllà de la simbologia present als nostres carrers i places. 
 
 
 



 
 
PREGUNTA:  
 
· El govern municipal té la intenció de complir l’acord contret el passat 27 de gener de 2012 
al Ple municipal i procedir a inventariar, retirar i dipositar la simbologia franquista present a la 
via pública de la ciutat a l’Institut Municipal de Museus de Reus? En quin termini? 
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