
MOCIÓ DEL GRUP CUP EN MOTIU DELS 80 ANYS DE L’INICI DE LA GUERRA DEL 1936-39. 

El 18 de juliol, fa tot just 10 dies, ens recorda la data de l’inici de la guerra del 1936-39, que va 
acabar amb la victòria militar del bàndol feixista, com a conseqüència de la qual s’instaurà una 
dictadura que va durar 40 anys i que ha condicionat la nostra història individual i col·lectiva. 

Durant el procés de la Transició que va reinstaurar la monarquia, no es va produir una ruptura amb
les estructures franquistes, que restaren incrustades a l’administració i en la vida quotidiana en el 
concepte conegut com a “franquisme sociològic”. N’és una trista prova la manca de memòria i 
reconeixement que caracteritza la Transició i que s’ha allargat fins als nostres dies. 

Dècades després, constatem que el model polític i econòmic resultat de la Transició, conegut com 
a règim del 1978, representat per la monarquia borbònica i la Constitució espanyola d’aquell any, 
manté el control dels òrgans del poder polític, econòmic i militar a mans dels mateixos que 
l’ostentaven durant la dictadura, i després en democràcia, en el que és conegut com a 
neofranquisme. 

Conseqüència d’aquesta situació, observem darrerament un increment continuat d’actituds 
feixistes en la nostra societat, les més explícites i properes a Tordera amb la manifestació dels 
Legionarios, aquest hivern, o els actes vandàlics enaltint el feixisme a diferents pobles de la nostra
comarca. En altres casos, en les institucions, en forma d’autoritarisme legalista i subordinació del 
poder judicial, com és el cas de l’Operació Catalunya i les converses entre el ministre de l’Interior, 
Jorge Fernàndez-Diaz i el cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

La CUP entenem que només a partir del trencament amb el regim hereu del franquisme es pot 
establir l'única base possible de relacions solidàries entre pobles lliures i iguals i per a la plena 
sobirania dels pobles i les treballadores.

És per això que la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’adopció dels següents 
acords: 

Primer.- Condemnar les formes de feixisme hereves del franquisme, que en la forma d’un 
autoritarisme legalista trobem en el procedir algunes administracions i en la subordinació del poder
judicial a l’executiu. Rebutgem així les actituds contra la llibertat individual i col·lectiva que encara 
practiquen determinats sectors socials i polítics. 

Segon.- Subscriure i donar suport, en tot allò que les competències municipals permetin, els 
acords aprovats en la moció 9/XI, el 3 de març de 2016, del Parlament de Catalunya sobre la 
memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic. 

Tercer.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a Memorial Democràtic i al Govern 
de la Generalitat de Catalunya.

APROVADA PER UNANIMITAT


