
Moció d’ICV-EUiA i CiU per la retirada dels símbols franquistes a edificis no públics de 

la ciutat

Atès que enguany es compleixen 75 anys que l’aixecament militar del general Franco va acabar 

amb la República i la democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar la pèrdua 

de drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a 

exiliar-se a d’altres països.

Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la nostra 

història: el règim franquista. Una etapa basada en l’opressió i en la imposició, de les quals ja 

ens hem deslliurat, però que encara resten elements que ens les recorden.

Atès que l’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va aprovar la Llei  

de la Memòria Històrica que, entre d’altres mesures, ordena la retirada de tots els símbols i 

monuments  públics  que  honrin  o  recordin  al  franquisme,  exaltin  la  sublevació  militar  i  la 

Guerra Civil.

Atès que el ple de juliol de 2005, a instàncies del grup municipal d’ICV-EUiA, es va aprovar una 

moció institucional per retirar els símbols franquistes que es trobessin en els llocs públics de la 

ciutat  i  per  reprovar  l’homenatge  que  l’Ajuntament  va  retre  al  dictador  Franco  pocs  dies 

després de la seva mort.

Atès que, malgrat aquest acord plenari, a la nostra ciutat encara hi ha simbologia franquista, 

en particular  les plaques que el  desaparegut Instituto Nacional de la Vivienda,  posava als 

edificis construïts als anys 50, 60 i 70. Unes plaques que inclouen l’emblema de la Falange, 

amb el jou i les fletxes.

Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i que aquestes 

plaques  no  formen part  dels  elements  decoratius  de  les  façanes  ni  tampoc són elements 

informatius

Atès que Sant Cugat surt en el Cens de Simbologia Franquista de Catalunya del Memorial 

Democràtic de la Generalitat, per tenir símbols franquistes en plaques d’edificis de protecció 

oficial.

Atès que les imatges i  símbols  constitueixen trets  claus en l’imaginari  col·lectiu  dels  anys 

foscos de la nostra història i que cal retirar allò que va escenificar un dels episodis més negres 

de la nostra història.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Iniciar una campanya informativa als veïns i veïnes dels edificis on hi hagi encara 

símbols  franquistes,  on  s’informi  de  la  voluntat  del  Ple  de  retirar  de  forma  gratuïta  la 



simbologia de les plaques d’habitatges amb el jou i les fletxes i/o altres referències franquistes, 

en compliment de la Llei de memòria històrica aprovada de l’any 2007.

SEGON.- Procedir a la retirada d’aquests símbols a la nostra ciutat.

TERCER.- Comunicar aquest acord al Memorial democràtic de Catalunya.


