
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ   EN COMMEMORACIÓ DE 

L'ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA  

Atès que fa noranta-un anys, el 14 d’abril de 1931 es va proclamar la II República. 

El seu govern va impulsar aspectes de gran millora social, laboral, educativa, de salut pública, 

de llibertats, d’equitat i d’igualtat entre homes i dones. Alguns dels seus avenços es poden 

simbolitzar en la seva Constitució, la qual va ser la més innovadora en matèria social durant els 

anys 30 a tot el món, la instauració d’un sistema democràtic i parlamentari sostingut en el 

temps, la separació de poders, el reconeixement del sufragi universal femení, la consolidació 

de la sanitat pública universal, una millora sense precedents en el sistema educacional a tot 

l’Estat i l’aplicació del principi de separació entre església i Estat, entre molts altres aspectes 

que mostren la riquesa política i humana de la II República com un exemple passat d’innovació 

que ha de mostrar en molts aspectes el camí per al present i el futur. 

Atès que a Mollet del Vallès tenim documentades un mínim de 5 persones deportades i 

assassinades als camps de concentració nazis (Pere Cuyàs Niubó, Joan Molins Maynou, Joan 

Tura Ros, Vicenç Bachs Vila, i Antonio López Tarragona); així com un alcalde republicà 

assassinat pel feixisme espanyol (Josep Fortuny i Torrents). 

 Atès que Mollet no és una ciutat aliena als canvis introduïts durant la II República. La ciutat 

patia la duresa dels anys 30, però així i tot, es van introduir alguns aspectes importants a 

Mollet en matèria educacional i, a causa dels canvis estatals, molts molletans i molletanes van 

poder gaudir d’un gran nombre de drets que es perdrien durant la dictadura franquista.  

Atès que el que va posar fi a aquesta situació va ser una Guerra Civil. Aquesta, va sorgir arran 

del cop d’estat dirigit per militars d’extrema-dreta, d’ideologia feixista, on les forces 

franquistes van rebre el suport durant la guerra del règim nazi i del règim feixista italià.  

Atès que tenim un deute amb el passat: recordar i honrar els lluitadors i lluitadores que van 

defensar el legítim govern de la República durant la Guerra Civil i posteriorment durant el 

franquisme 

Atès que arreu el país es va instal·lar un règim de por i repressió després de la Guerra Civil, 

amb la victòria del bàndol franquista. Un règim d’extrema-dreta, d’ideologia nacionalcatòlica, 

que va sotmetre als vençuts durant quaranta anys a un domini de violència a tots els nivells. 

Moltes persones que van sacrificar i arriscar la seva integritat personal durant dècades per la 

defensa de valors i principis de solidaritat, justícia social i llibertat, mantenint viva la 

consciència social i l’esperança del retorn dels drets civils i de la democràcia.  

Atès que és de justícia, després de gairebé 100 anys, el reconeixement a les persones que van 

lluitar pels valors republicans. Cal rescatar els cossos de les persones que encara romanen 

enterrades a les cunetes a tots els racons de l’estat i donar-los una sepultura amb la dignitat 

que mereixen. En aquest sentit, cal també demanar la nul·litat dels processos sumaríssims que 

es van perpetrar contra les persones represaliades durant la Guerra Civil i el franquisme.  

 



 
Atès que en un moment en què l’extrema dreta intenta introduir a la nostra societat diferents 

discursos d’intolerància, exclusió i retrocés en drets democràtics i socials, cal condemnar 

rotundament el franquisme i esborrar totes les empremtes que encara queden d’aquest 

infame període, i lluitar contra la seva legitimització.  

Atès que, tot i la implicació de les institucions i associacions en la memòria del govern 

republicà, i com ha quedat palès en recents estudis, falta un major esforç a la nostra ciutat per 

recordar el nostre passat democràtic. Hi ha ciutats com Barcelona que s’han fet, per exemple  

rutes amb l’objectiu de recordar les persones represaliades durant el franquisme, amb la 

instal·lació d’autoportants, guies i el suport econòmic i institucional del govern municipal. 

 

Atès Mollet del Vallès tenim varis monuments i actes en el calendari institucional i de la ciutat 

dedicats a la Memòria Històrica, com són: Homenatge a les víctimes dels bombardeig (als 

Quatre cantons), el Monument a Lluis Companys i els immolats per la llibertat a Catalunya, i el 

Monument a les persones assassinades al camps nazis, a la Plaça Amical Mathausen. 

 Atès que, en l’itinerari curricular dels instituts a Catalunya un dels aspectes que es tracten és 

el govern de la Segona República i la repressió franquista. La difusió d’aquest temes enfocada a 

públic general, però també a escoles, ajudaria a tenir una major comprensió global de 

l’alumnat sobre aspectes tan importants com els que s’han esmentat. 

 Atès que el 14 d'abril és una data per reivindicar un nou procés constituent i reclamar el 

nostre dret a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d’Estat.  

El Ple, a proposta del grup polític municipal de Mollet en Comú acorda:  

PRIMER.- Instar el govern municipal a celebrar el 14 d’abril de cada any un acte institucional 

que posi en relleu el significat de la II República per a la memòria democràtica de la nostra 

ciutat, país i estat. Que inclogui l’homenatge a les víctimes que van defensar la seva legitimitat 

enfront de l’alçament milita de l’any 1936 i la posterior dictadura, amb declaració expressa de 

condemna a l’aixecament militar que va provocar l’inici de la Guerra Civil i la posterior 

dictadura franquista.  

SEGON.- Estudiar la Implementació des de l'ajuntament en col·laboració amb altres entitats,   a 

crear una ruta de caràcter museístic que recordi la memòria de la República a la ciutat, així 

com la de les persones represaliades durant el franquisme , que incorpori elements físics i 

virtuals per a poder ser visionats per tots els veïns i veïnes de la ciutat, amb especial atenció al 

públic escolar. 

TERCER.- Instar el govern municipal a assignar mitjans tècnics, humans i materials, per 

difondre la memòria històrica i lluitar contra l’apologia del feixisme.  

QUART.- Instar el govern de l’Estat a dotar de mitjans tècnics, humans i materials per 

recuperar els cossos de les víctimes franquistes que encara romanen a les cunetes i donar-les 

sepultura digna.  

CINQUÈ.- Instar el Govern de l’Estat a anul·lar els judicis sumaríssims dels condemnats per la 

guerra civil i la dictadura franquista.  

 

 



 
 

SISÈ.- Instar el govern municipal, en homenatge als valors democràtics de la II República i a les 

persones que van defensar la seva legitimitat durant la Guerra Civil i la posterior dictadura 

franquista, a ubicar en la façana de l’Ajuntament el 14 d’abril de cada any, la bandera de la II 

República. 

 SETÈ- Instar el govern de l’Estat a impulsar processos constituents que incloguin el 

reconeixement del dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a 

escollir-ne el cap d’Estat. 

 VUITÈ.- Traslladar aquests acords Al Centre d’Estudis de Mollet, a l’àrea de Cultura de 

l’Ajuntament de Mollet, al Memorial Democràtic, a l’Associació Projecte Homenatge, 

i a l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya,  Amnistia 

Internacional, al Memorial Democràtic, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, al 

Congrés dels Diputats, al Senat i a les entitats memorialistes de referència de Catalunya 

                                                                                   

                                                       Mollet a 21 de Març 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


