Sr. Alcalde/Sra. Alcaldessa:
En nom i representació de l’Associació per a la Memòria Històrica i
Democràtica del Baix Llobregat (AMHDBLL), inscrita amb el número
31002/B a la secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat
de Catalunya, amb data 27 de maig del 2015,
Esposen: Que en aplicació de l’article 15 de la Llei de Memòria
Històrica aprovada a les Corts Generals el 26 de desembre de 2007 i
publicada al BOE nº 310, del 27 de desembre de 2007.
Que textualment diu: “Se establecen, asimismo, una serie de
medidas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos y
monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la
Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda
exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los
ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos
públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento,
ofensa o agravio”.
“Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
1. 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”.
Que, la nostra Associació com a membre del “Encuentro estatal de
colectivos de memória histórica y de víctimas del franquismo”
celebrat el passat 17 d’octubre a Madrid, s’ha adherit a la Carta
aprovada en l’esmentada trobada. En aquesta Carta es demana als
partits politics i a L’Estat, entre d’altres coses:
“VIII. Localización y judialización de todas las fosas comunes del
franquismo, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible
del Estado Español respecto a la exhumación de las fosas comunes”.
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“XVI. Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y
cultural de los lugares de la memoria democrática y antifacista. A
tales efectos, se procederá a la localización, catalogación, y
declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria y a
su señalización mediante monumentos, placas y paneles que
expliquen los hechos que tuviero lugar”.
Per tot això sol·licitem a vostè i demanem als grups polítics de
l’Ajuntament, que, si és el cas, en un Ple municipal es tractin:
• El temes relacionats amb el canvi de noms de carrers que
tinguin a veure amb persones relacionades amb la Dictadura
franquista.
• També que es retirin el símbols franquistes (jou i fletxes) de les
façanes d’edificis de vivendes fetes per la “Delegació Nacional
de Sindicats” o per l’antic “Institut Nacional de l’Habitatge”.
• Localització de les possibles foses comunes que hi puguin haver
en el seu terme municipal.
• Reconeixement dels llocs que tinguin a veure amb la memòria
democràtica i antifeixista i declaració com a patrimoni d’aquests
espais amb la corresponent senyalització que expliquin els fets
que hi van ocorre-hi.
Demanen: Que un cop fet el corresponent Ple municipal ens faci
arribar la resposta amb la explicació corresponent sobre quina és la
situació envers aquest temes en el seu municipi.
Restarem molt agraïts per la seva atenció, atentament,
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