
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE 

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
 

La reobertura dels refugis antiaeris de la plaça de la Patacada, la reclamació del retorn 
dels arxius històrics segrestats per les armes a Salamanca als seus i les seves 
legítimes propietàries, l’aprovació d’una moció per a recuperar les publicacions 
editorials municipals o la col·locació d’una placa de record al carrer on va néixer 
l’anarcosindicalista Joan Garcia Oliver, han estat alguns dels darrers episodis de 
dignificació i record de la memoria històrica a la ciutat promoguts per l’Ajuntament de 
Reus. 
 
No obstant, i malauradament, encara resta molta feina a desenvolupar en aquest àmbit 
per part del Consistori, tot i la gran tasca que desenvolupa l’Arxiu Històric o  diferents 
entitats de la ciutat, com diferents seccions del Centre Lectura o Carrutxa. 
 
Un dels principals reptes, en tant en quant les ferides provocades encara són obertes 
avui en dia, és recuperar la dignitat d’aquells reusencs i reusenques que van ser 
assassinades per la dictadura feixista. El mes passat, diferents organitzacions 
polítiques i socials, realitzaven un homenatge –el primer acte públic a la ciutat després 
de més de quaranta anys- a Cipriano Martos, torturat i assassinat al cuartel de la 
Guardia Civil de Reus l’any 1973. Oblidat i silenciat durant moltes dècades. 
 
En aquest sentit, diferents entitats i organitzacions s’han organitzat per reclamar a la 
justícia argentina, el que l’Estat espanyol continua negant dècades després del “pacte 
del silenci” que suposà la malanomenada “transició”. De fet, l’Estat espanyol continua 
emparan els hereus del franquisme. Sense anar més lluny, divendres passat, un partit 
polític legal a l’Estat espanyol, lluïa l’escut de l’Espanya franquista en la seva papereta 
de vot. 
 
Des d’instàncies internacionals, aquesta querella criminal contra els responsables de 
la repressió franquista comença a esquerdar el mur d’impunitat, contra el qual tantes 
persones i organitzacions de recuperació de la memòria històrica venim combatent des 
de fa anys. 
 
Seria impensable en estats europeus com Alemanya, la situació d’impunitat i silenci 
contra els crims del passat, com succeix a l’Estat espanyol. De fet, no sols al nostre 
propi país o en pobles de l’Estat espanyol els reusencs i reusenques van ser víctimes 
del feixisme, sinó que també ho foren a Mathausen (Àustria).  
 
Segons documentà Montserrat Roig, els reusencs i reusenques, Pere Cases, Josep 
Dolç, Miquel Fort, Josep Freixes, Jaume Galtés, Victòria Grau, Joan Marín, Eudald 



Mercadé, Josep M. Munné, Ramon Sants, Joan Trill i els germans Joan i Pere Vergés 
van ser assassinats en aquest camp d'extermini. Aquell homenatge que la majoria 
d’estats europeus reten cada any a les víctimes d’aquell genocidi, resta en entredit a la 
ciutat que els i les va veure néixer. 
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS, així com que aquests es 
compleixin: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Reus prengui un paper actiu en la recuperació de la 
memòria històrica. No sols aquella més recent i propera, sinó també tota aquella que 
explica el motiu pel qual avui la nostra ciutat i les persones que la conformen vivim o 
patim. 
 
Segon.- Denunciar públicament el silenci i els obstacles de l’Estat espanyol, i 
especialment l’obstrucció del sistema judicial espanyol, per a la recuperació de la 
memòria històrica de la nostra ciutat i del nostre país. 
 
Tercer.- Manifestar el suport i l’adhesió a la Querella 4591-10, del Jutjat núm. 1 de 
Buenos Aires (República Argentina), que porta endavant la magistrada Maria Servini 
de Cubria per delictes de genocidi i crims contra la humanitat contra els responsables 
de la conculcació del drets humans durant el franquisme. 
 
Quart.- Recolzar jurídicament a tots aquells reusencs i reusenques que foren víctimes 
o familiars de víctimes de la violència del règim franquista i que vulguin afegir-se a la 
querella mencionada en el punt anterior. 
 
Cinquè.- Col·locar una placa de record a la Biblioteca Central de Reus en homenatge a 
tots els reusencs i reusenques i ciutadans i ciutadanes del Baix Camp que foren 
empresonades o assassinades en els camps d’extermini d’arreu d’Europa, inclosos els 
de l’Estat espanyol, perquè els llibres són l’únic antídot contra l’oblit i la ignorància. 
 
 

Reus, 27 de maig de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Vidal Caballé 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

 
 
 
 


