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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA, LA
SIMBOLOGIA I LA NOMENCLATURA FEIXISTA A L’ESPAI PÚBLIC

1. Condemnar totes les formes de feixisme, inclosa la dictadura franquista.
Aprovat : UNANIMITAT (131 vots a favor)

2. Advocar per l’inici d’una autèntica transició política, que condueixi al
poble català a un marc realment democràtic pel que fa a l’exercici dels
drets individuals i col·lectius.
Aprovat :
82 vots a favor ( JxSí, CSQP i CUP), 34 vots en contra
(C’s i PPC) i 14 abstencions (PSC)

3. Aplicar l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que fa
referència a la memòria històrica i desenvolupar les polítiques públiques
necessàries per tal de donar-hi compliment.
4. Aplicar la Llei 52/2007, de memòria històrica, especialment de l’article
15.1, i desenvolupar les polítiques públiques necessàries per tal de donar-hi
compliment.
Esmena 2, GP SOC
De modificació de tot el text del punt 4, nou text
Aplicar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels que van patir persecució
o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, coneguda com a Llei de
memòria històrica, especialment el que estableix l’article 15.1, i desenvolupar
les polítiques públiques necessàries per tal de donar-hi compliment.
Aprovat : UNANIMITAT (131 vots a favor)

5. Sobre el Memorial Democràtic:
Esmena 1, GP JS
D’addició de l’enunciat del punt 5
«5. Sobre el Memorial Democràtic, depenent de les prioritats en polítiques
públiques que s’estableixin en l’aprovació dels pressupostos del 2016:»
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a. Aplicar la Llei 13/2007, de creació del Memorial Democràtic i impulsar les
polítiques públiques de memòria necessàries per tal de donar-hi compliment.
Aprovat :
121 vots a favor ( JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP), i 10
abstencions (PPC)

b. Revisar el Decret 326/2011, de 26 d’abril, per tal de definir clarament les
funcions del Memorial Democràtic i de la Subdirecció General de Memòria i Pau
d’acord amb el nou context polític en el qual ens trobem, i per tal d’optimitzar
la dinàmica de treball, reduir duplicitats entre aquestes i amb altres
institucions públiques de memòria històrica i optimitzar els recursos.
Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 5.b
«5.b) Revisar el Decret 45/2016, d’acord amb el nou context polític en el
qual ens trobem, i per tal d’optimitzar la dinàmica de treball, reduir duplicitats
entre institucions públiques de memòria històrica i optimitzar els recursos.»
c. Rellançar la institució del Memorial Democràtic per tal de dur a terme
polítiques públiques de memòria en base a criteris científics i tècnics.
Aprovat :
97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 24 vots en
contra (C’s) i 10 abstencions (PPC)

Esmena 4, GP SOC
De modificació del punt 5c
c. Reforçar la institució del Memorial Democràtic per tal de dur a terme
polítiques públiques de memòria en base a criteris científics i tècnics,
replantejant-se els aspectes necessaris per a la seva potenciació.
d. Internacionalitzar la institució del Memorial Democràtic amb la inserció
en xarxes internacionals de memòria i l’establiment de vincles de col·laboració
amb altres institucions memorials.
Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 5.d
«5.d) Aprofundir en la internacionalització de la institució del Memorial
Democràtic amb la inserció en xarxes internacionals de memòria i l’establiment
de vincles de col·laboració amb altres institucions memorials.»
e. Impulsar la recerca pública acadèmica en temes de memòria històrica,
així com una programació cultural per tal de donar-la a conèixer i establir
vincles de connexió i treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per
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tal que les activitats i publicacions del Memorial Democràtic tinguin ressò en
l’àmbit docent.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 5.e
«5.e) Impulsar la recerca pública acadèmica en temes de memòria històrica,
així com una programació cultural per tal de donar-la a conèixer i aprofundir
en els vincles de connexió i treball conjunt amb el Departament
d’Ensenyament per tal que les activitats i publicacions del Memorial Democràtic
tinguin ressò en l’àmbit docent.»
f. Impulsar la Xarxa d’Espai de Memòria existent, amb una dotació
pressupostària que permeti col·locar noves senyalitzacions i restituir les
malmeses.
g. Reforçar les relacions i les col·laboracions del Memorial Democràtic amb el
MUME i el COMEBE.
h. Establir polítiques de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el
Centre d’interpretació de Lluis Companys del Tarròs i l’Espai Macià de les
Borges Blanques.
Esmena 8, GP SOC
D’addició al punt 5h
5h. Establir polítiques de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el
Centre d’interpretació de Lluis Companys del Tarròs i l’Espai Macià de les
Borges Blanques i, en general, amb tots els centres i equipaments dedicats a la
Memòria Democràtica del país, principalment en el si de la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya.
Aprovat : 121 vots a favor ( JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP), i 10
abstencions (PPC)

6. Sobre els represaliats polítics:
Esmena 9, GP SOC
D’addició al punt 6
6. Sobre els represaliats polítics i socials:
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a. Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que procedeixi de forma
immediata i amb caràcter prioritari a la persecució davant Jutjats i
Tribunals pertinents de totes aquelles persones que van ocupar càrrecs
de responsabilitat durant el franquisme, per dilucidar les responsabilitats
penals en les que haguessin pogut incórrer.
TRANSACCIÓ ENTRE:
Punt 6.a, GP CUP
Esmena 10, GP SOC
Esmena 5, GP JS
6.a Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que, mitjançant la
intervenció del Fiscal en cap de Catalunya, de forma immediata i amb
caràcter prioritari, investigui d’ofici els delictes de lesa humanitat i
d’altres relacionats amb la repressió, violència o la persecució exercida
contra la dissidència política i social durant la Guerra Civil i la dictadura
franquista, a fi de dilucidar les responsabilitats penals en les que
haguessin pogut incórrer les persones que en puguin resultar responsables.
b. Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme,
que van conduir a la tortura, assassinat o exili de ciutadanes i ciutadans
catalans.
c. Donar suport a la creació d’un banc d’ADN públic per tal de poder
identificar tots els desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 6.c
«6.c) Impulsar, des del Departament competent en matèria de memòria
democràtica, el projecte d’identificació genètica (ADN) de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.»
d. Millorar i ampliar la informació del mapa de fosses comunes i llocs de
repressió de Catalunya.
Esmena 13, GP SOC
De modificació del punt 6d, nou text
6d. Actualitzar i millorar la gestió del Mapa de fosses comunes i del Cens de
Desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i crear el Mapa de
llocs de repressió a Catalunya.
Esmena 14, GP SOC
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D’addició d’un nou punt 6e
6e. Modificar la Llei sobre la localització i la identificació de les persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació
de les fosses comunes, per tal de, entre d’altres aspectes, prioritzar i facilitar
l’obertura de les fosses i l’exhumació i identificació de les restes humanes.
7. Recolzar les entitats memorialistes existents, als centres d’estudis locals i
comarcals i a aquelles iniciatives que treballen per la recuperació i difusió de la
memòria històrica.
Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 7
«7. Donar suport a les entitats memorialistes existents, als centres d’estudis
locals i comarcals i a aquelles iniciatives que treballen per la recuperació i
difusió de la memòria històrica.»
Aprovat : UNANIMITAT (131 vots a favor)

8. Sobre la simbologia i nomenclatura feixista a l’espai públic:
a. Acabar cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial Democràtic.
Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 8.a
«8.a) Acabar el cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial
Democràtic amb la col·laboració del Departament competent en matèria
d’Habitatge i de diferents universitats catalanes.»
b. Impulsar la realització del cens de carrers (nomenclàtor) per part del
Memorial Democràtic.
Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 8.b
«8.b) Impulsar, des del Memorial Democràtic i amb la col·laboració de les
institucions municipals o supramunicipals i de les diferents universitats
catalanes, la realització dels cens de carrers amb nomenclàtor que inclogui
referències a la guerra civil i la dictadura franquista.»
c. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir immediatament la
nomenclatura del carrers relacionats amb personatges o fets lligats al cop
d’Estat de 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista, en base a l’inventari
realitzat pel Memorial Democràtic, i amb un procés participatiu posterior per tal
de decidir la nova nomenclatura.
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TRANSACCIÓ ENTRE:
Punt 8.c, GP CUP
Esmena 18, GP SOC
Esmena 10, GP JS
8c. Sol·licitar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir
immediatament la nomenclatura del carrers relacionats amb personatges o
fets lligats al cop d’Estat de 1936, el feixisme o la dictadura franquista, en
base a l’inventari realitzat pel Memorial Democràtic, i amb un procés
participatiu posterior per tal de decidir la nova nomenclatura.
d. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament els
títols de fill adoptiu o altres condecoracions a tots aquells personatges
relacionats amb el cop d’Estat de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Esmena 11, GP JS
De modificació del punt 8.d
«8.d) Sol·licitar a tots els Ajuntaments de Catalunya que retirin
immediatament els títols de fill adoptiu o altres condecoracions a tots aquells
personatges relacionats amb el cop d’Estat de 1936, la Guerra Civil i la
dictadura franquista.»
e. Instar al govern de la Generalitat i a tots els Ajuntaments de Catalunya a
retirar immediatament tots els monuments i símbols de caire feixista, autoritari
i antidemocràtic encara existents a Catalunya, en base a l’inventari realitzat
pel Memorial Democràtic i seguint els protocols d’actuació marcats per aquesta
institució.
Aprovat : UNANIMITAT (128 vots a favor)

f. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a retirar immediatament el monument
commemoratiu de la batalla de l’Ebre ubicat a la pilastra de l’antic pont de la
Cinta de Tortosa, sense cap mena de consulta o dilació, per a la seva posterior
museïtzació en un espai de memòria, tal i com indica el protocol elaborat pel
Memorial Democràtic.
Aprovat : 43 vots a favor (8 diputats de JxSí, PSC, CSQP i CUP), i 42
vots en contra (31 diputats de JxSí, i el PPC) i 46 abstencions (22
diputats de JxSí i C’s)
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g. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a
canviar el nom de l’IES Joaquim Bau de Tortosa.
Esmena 12, GP JS
De modificació del punt 8.g
«8.g) Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als Ajuntaments, Consells Escolars i direccions de centres educatius
públics que portin noms de persones relacionades amb el cop d’estat de 1936
i/o en la dictadura franquista, a canviar-los.»
h. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de
Barcelona i a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a honorar els 1717
executats al Camp de la Bota amb un espai de memòria adient.
TRANSACCIÓ ENTRE:
Punt 8.h, GP CUP
Esmena 19, GP SOC
Esmena 13, GP JS
8h. Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de
Barcelona i a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a honorar els 1717
executats al Camp de la Bota amb un espai de memòria adient, que
complementi la dignificació, senyalització i monumentalització de l’indret ja
efectuats.
Aprovat : UNANIMITAT (128 vots a favor)
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