
 

Aprovació d'una proposta en motiu de la commemoració del 91è aniversari de la 
proclamació de la II República espanyola 
 
 
Atès que al 2022 commemorem el 91è aniversari de la proclamació de la Segona República, 
que va significar un període inèdit de democràcia, llibertats col·lectives, transformacions 
culturals, socials, econòmiques, laborals, educatives, sanitàries i polítiques com mai 
s’havien viscut. 
 
Atès que, cal retre homenatge a aquella democràcia espanyola que va ser derrotada per la 
tirania, i rendir tribut a aquells que van donar el millor de si mateixos lluitant perquè això no 
tornés a ocórrer al nostre país.   
 
Atès que, una Espanya que mai ha renunciat a la llibertat malgrat els cops, de les cadenes i 
dels exilis que ha hagut de patir al llarg de la seva centenària història. Aquesta és l'Espanya 
per la que va defensar Manuel Azaña: “una Espanya unida, diversa, democràtica, tolerant i 
en continu progrés; una Espanya que basa en l'educació i en la ciència el desenvolupament 
de la seva societat”. 
 
Atès que, tornem a viure l’auge de moviments populistes, el creixement del nacionalisme i 
l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns moviments que imposen una retòrica de 
l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que s’alimenten de les 
desigualtats socials. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha volgut deixar constància dels valors d’aquell període 
històric donant el nom de la República a una plaça i a un casal jove de la ciutat, i 
commemorant cada 15 d’octubre l’assassinat del president Lluís Companys davant del 
Monument a Lluís Companys i als Immolats per la Llibertat a Catalunya. 
 
Atès que cal un aprofundiment democràtic, que ens porti a un model més just socialment, 
centrat en una indispensable redistribució de la riquesa, i basat en els valors socials, polítics 
i culturals que va suposar la II República, perquè només aprofitant els seus coneixements es 
podran enfortir els valors individuals de la democràcia. 
 
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament, 
 
ACORDI 
 

1. Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat, el 91è aniversari de la 
proclamació de la Segona República Espanyola, pel significat que té la data del 14 
d’abril pel poble català i espanyol, tot rememorant que aquest període polític va 
significar un gran avenç per la democràcia, la llibertat, la justícia i el progres del 
nostre país. 
 

2. Retre especial homenatge a tots els republicans, homes i dones, que van patir la 
persecució i la repressió franquista a l’interior, o van haver d’emprendre un llarg, 
dur i dolorós exili. 

 
3. Demanar, també per sentit de la justícia, l’anul·lació dels judicis sumaríssims a totes 

les persones condemnades a mort pels tribunal il· legals del general Franco, 
especialment el de l’alcalde de la ciutat en aquells moments, Josep Fortuny, i instar 
les institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes 
de totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com la 



derogació de la Llei d’Amnistia de 1977. 
 

4. Enviar aquests acords, al Senat, al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Congres de Diputats i del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Pro Immolats per a les llibertats de Catalunya, a l’Amical de 
Mathausen, a les associacions de Memòria Democràtica i al Memorial Democràtic 
de Catalunya”. 

 
 
 
 


