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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

Atès que fa més de 35 anys que es va acabar la darrera dictadura i, amb ella va acabar 
un dels episodis més negres de la història del nostre país. I tenint en compte que durant 
el darrer segle el nostre país ha sofert dues dictadures; dues etapes basades en l’opressió 
i en la imposició feixista, de les quals ja ens hem deslliurat, però encara resten elements 
que ens ho recorden. Per tot això, creiem que no podem mantenir al nostre poble 
simbologia que ens recordi aquest passat tan obscur i lamentable de la trista història del 
nostre país. 
 
Atès que molts dels Ajuntaments de Catalunya han estat pioners en la eradicació de 
símbols i vestigis del franquisme, Llorenç del Penedès no pot permetre l’existència al 
municipi de simbologia que exalti o recordi la dictadura i les seves “gestes” contra la 
democràcia, contra la llibertat, així com l’aniquilació de les institucions legítimes de 
Catalunya per acabar amb la identitat dels Països Catalans.  
 
Atès que la nostra ciutadania ha après i reclamat que és possible una nova manera de 
governar; on els valors democràtics, els valors de la pau, de la justícia i la llibertat han 
estat els substituts d’aquelles imposicions. Per tant, sí des del consistori es vol vetllar per 
la cultura de la pau i per defensar tots els elements que siguin propers a aquesta 
ideologia; és necessari mostrar un rebuig contundent per les diferents mostres de suport 
a períodes dictatorials, que s’han caracteritzat per l’ús injustificat de la imposició i 
opressió cap a persones i col·lectius contraris a la seva ideologia. 
 
Atès que el govern espanyol va aprovar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se reconecen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura que estableix en 
l’article 15 punt 1 que Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, 
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros 
objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas 
medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 
 
Atès que el passat mes de març de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció 

presentada per la CUP sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista 

a l’espai públic, la qual instava al Govern de la Generalitat i a tots les Ajuntaments de 

Catalunya a retirar immediatament tots els monuments i símbols de caire feixista, 

autoritari i antidemocràtic encara existents a Catalunya. 
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Atès que en el ple ordinari municipal del 27 de juny de 2016 es va aprovar per unanimitat 

la revocació del nomenament com a alcalde honorari i perpetu de Llorenç del Penedès 

a Francisco Franco, ‘Jefe de Estado y Caudillo de España’. 

 

Atès que en aquest mateix ple ordinari, Decideix Llorenç ja va demanar la retirada de la 

placa franquista “Calle del Capitán Cortés” present a la façana d’un habitatge del carrer 

de l’Abat Escarré, amb resposta de l’equip de govern de que es valoraria la proposta. 

 

Atès que en el ple ordinari municipal del 24 de gener de 2017, 7 mesos més tard de la 

primera petició, el PSC va preguntar per les gestions respecte la retirada de la placa 

feixista i DL en vam tornar a exigir la seva retirada, amb resposta de l’equip de govern 

de que iniciarien contactes amb el titular de l’habitatge on està penjada. 

 

 

 

 

  

 

Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següent ACORD: 

 

- Retirar immediatament la placa franquista “Calle del Capitán Cortés” present en 
la façana d’un habitatge del carrer de l’Abat Escarré. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llorenç del Penedès, 7 de març de 2017 
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