Aquesta Alcaldia ha rebut una petició de l’Associació per la Memòria
Història i Democràtica del Baix Llobregat, en la que demanen que el Ple
Municipal debati un conjunt d’accions per desenvolupar a l’àmbit local
l’aplicació del que s’estableix en l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica
aprovada per les Corts Generals el 26 de desembre de 2007,
Per abordar una proposta per debatre aquesta qüestió, és necessari
tenir present el grau de sensibilització que sobre aquest tema s’ha tingut,
que es pot constatar amb fets concrets relacionats amb el reconeixement dels
fets històrics que varen permetre contribuir a la recuperació de la democràcia
en el nostre país, tant a nivell col·lectiu com individual; com han estat, entre
altres
l’atorgament del Premi Humanitats Ciutat de Cornella (2009) a
l’esmentada Associació per contribuir en la divulgació de la memòria històrica,
la col·locació d’un “Monòlit en reconeixement al Moviment Obrer”, ubicat a la
carretera d’Esplugues (davant de Comissions Obreres), la creació d’un Itinerari
del Moviment Obrer, que pretén donar a conèixer alguns dels indrets destacats
de la lluita obrera; o l’aprovació de la denominació d’algunes places i carrers,
com la plaça Oleguer Bellavista, o el carrer Isabel Aunión, entre altres.
També cal tenir cura del que estableixen les disposicions que preveu el
mateix articulat de l’esmentada Llei, algunes d’elles ja executades, inclús
abans de la seva aprovació, com per exemple la modificació de quasi la
totalitat dels noms de les vies i places que havien estat fixades pel règim
franquista, o la retirada de símbols instal·lats en espais i instal·lacions
públiques,
Des de la instauració de la democràcia al nostre país, l’Ajuntament ha
anat col·laborant en les diferents iniciatives privades per la recerca, la
investigació i la divulgació de la nostra historia, per considerar-ho com un
valor essencial del seu patrimoni com a ciutat, com les realitzades amb la
Fundació Utopia, el Centre d’Estudis del Baix Llobregat, la mateixa Associació
per la recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, o
les Centrals Sindicals CCOO i UGT.
La proposta presentada és un pas més per saber d’on venim, per
restituir injustícies, per recuperar drets, fonamentalment els de la dignitat, i
sobretot per construir un futur basat en els valors com el diàleg, el respecte,
la pau, la diversitat, la concòrdia,
Per tot això, i sobre aquells aspectes que son de competència municipal,
aquesta Alcaldia, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Realitzar un estudi que determini els noms de les vies i els
espais públics que encara puguin estar vinculats a la dictadura franquista,
amb l’objectiu d’obrir el procés de modificació de la seva nomenclatura, si
s’escau, d’acord amb el que està previst a la normativa vigent.
Segon.- Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, per
tal de poder retirar els símbols franquistes de les façanes dels edificis en el
nostre terme municipal, que encara estiguin col.locades
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Tercer.- Crear una comissió tècnica perquè realitzi un inventari dels
llocs que tinguin un valor històric relacionat amb la memòria democràtica i
antifeixista, per tal que aquest Ple pugui declarar-los patrimoni cultural de la
ciutat, i es procedeixi posteriorment a la seva senyalització.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’Associació per la
Memòria Història i Democràtica del Baix Llobregat
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