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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL
REFERENT A «MAI MÉS»

GRUP

COMPROMÍS

PER

CERDANYOLA

Atès que el proper 18 de juliol farà vuitanta anys del Cop d’Estat amb el qual un sector de l’
exèrcit espanyol es va sublevar per prendre violentament el poder, fent servir durant tres anys
una violència sense límits, en coalició amb l’exèrcit nazi i el de l’Itàlia feixista. Els desastres
que va causar la violència feixista a la nostra societat continuen presents dècades després, per
la manca de polítiques de reparació i la predominància d’una oligarquia empoderada a l’
aixopluc d’una llarga i corrupta dictadura.
Atès que sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat
democràtica ha de construir una cultura dels drets humans que ens vacuni contra qualsevol
intent d’utilitzar la violència amb la finalitat d’aconseguir el poder o imposar una ideologia o
mode de vida.
Atés que les violacions dels drets humans causades per la violència franquista no s’han resolt
encara: 114.226 persones desaparegudes romanen en foses comuns, molts col·lectius que
pateixen persecució no han sigut mai reparats i la majoria dels llibres de text escolars
contribueixen a produir i reproduir ignorància al voltant d’aquest passat tan dur: Si no
existeixen públicament les víctimes, no existeixen públicament els botxins.
Atès que els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment cap a una
dictadura. No es pot ser demòcrata a l’Estat Espanyol si no s’és antifranquista. Part de la
fragilitat de la nostra democràcia està directament relacionada amb la manca de reparació de
les víctimes del franquisme, la manca de formació al voltant d’aquell passat de la ciutadania
educada després de la mort del dictador, i l’absència a les institucions públiques d’actes
simbòlics que rebutgin sense fissures aquells anys de persecució del què és diferent i de
manca de llibertats.
Atès que els Ajuntaments democràtics han estat des del principi de la transició un dels
elements fonamentals per a difondre i consolidar els valors democràtics a la cultura política
del nostre país. La seva proximitat a la ciutadania és una eina de feina que ha de seguir
produint i reproduint cultura democràtica. És aquesta la raó per la qual creiem que el proper
18 de Juliol poden tenir un paper important en el rebuig al cop d’Estat de 1936, a l’
establiment de la dictadura i a qualsevol forma d’entendre la política com una eina per a
imposar per la força idees y creences, de vèncer i no de convèncer.
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El Ple ACORDA
Primer.- COL·LOCAR a les façanes dels ajuntaments o altes dependències municipals una
pancarta o altres elements visuals en el qual pugui llegir-se: “18 de Juliol mai més”.
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Segon.- PRESENTAR declaracions institucionals als plens pròxims a aquest dia, en les quals
es mostri el rebuig unànime a la dictadura i a tot el que va significar aquell 18 de Juliol.
Tercer.- MOSTRAR actuacions de reconeixement a les víctimes de la dictadura i als homes i
les dones que van lluitar per la llibertat, corrent greus riscos, per a que un dia tornessin a
celebrar-se eleccions democràtiques en les quals pogués governar qui es decidís lliurement,
tinguessin les idees que tinguessin."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

