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MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR DE REUS EN MATÈRIA DE LLUITA ANITFEIXISTA
El passat dissabte 16 de gener, coincidint amb el 82è aniversari de l’entrada de
l’exèrcit franquista a Reus, i per recordar les persones que van morir durant la Guerra
Civil i la dictadura franquista, una dotzena d’entitats de la ciutat van organitzar una
jornada de recuperació de memòria històrica. Una de les accions que es van realitzar a
la Plaça Abat Oliva va ser la creació d’un mural de 40 metres del memorial democràtic
amb els noms dels reusencs identificats que van morir en aquests dos episodis.
D’altra banda, la CUP de Reus hem endegat diferents propostes dins l’àmbit de
recuperació de la memòria històrica des que formem part del consistori reusenc. Entre
altres propostes hem treballat les següents iniciatives:


Retirada dels alcaldes franquistes dels panells honorífics de la Sala Evarist
Fàbregas de l’Ajuntament de Reus com ha fet que contradiu la llei de memòria
històrica tal com va apuntar el Síndic de Greuges en el seu moment.



Reconeixement públic de la memòria de Guillem Agulló i Salvador i de Cipriano
Martos Jiménez i proposar el seu nom a la Comissió de Nomenclàtor de la
ciutat per substituir noms de persones vinculades amb el franquisme per les
que n’han estat víctimes.



Sol·licitar al Memorial Democràtic l’adhesió de Reus al projecte Stolpersteine,
iniciar els tràmits per tal de col·locar, tan aviat com fos possible, les llambordes
corresponents als deportats de Reus i fer arribar aquest acord al Memorial
Democràtic, als familiars dels deportats de Reus als camps nazis i a l’Amical de
Mauthausen.

Des de sempre, hem criticat que ni la Generalitat ni aquest Ajuntament no compleixen
amb la tasca de recuperació de la memòria històrica com un deure institucional per a
la reparació històrica i la denúncia del feixisme que encara preval en molts espais de
les nostres vides. (Tot just, la nit abans de la jornada del passat dissabte, el mural
havia patit un atac feixista.) Per tant, celebrem que d’una vegada per totes, aquest
govern hagi plantejat durant aquesta setmana, una de les propostes que la CUP ja
vam portar al consistori reusenc tal com hem enumerat en aquesta exposició de
motius: L’adhesió a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més”, i
participar conjuntament amb “l’Amical de Mathausen i altres Camps” per a l’impuls i
desenvolupament de les activitats de la “Xarxa Mai Més” i del Projecte
Mauthausen/Buchenwald.

És una obligació de les institucions públiques dur a terme tasques de sensibilització,
divulgació i reparació com a denúncia i prevenció del feixisme. Cal treballar per un
establiment de continguts i estratègies que impliquin aquests espais de referencialitat
ciutadana, de caràcter de servei públic i de preservació de drets civils i polítics en la
lluita antifeixista. La recuperació de la memòria històrica ha de ser una part de la lluita,
però que no es podrà resoldre mai si no existeix un ferm compromís polític de la
defensa dels valors i drets universals.
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El feixisme no ha desaparegut mai, però en el context actual de la Covid-19, allò que
s’anomena de manera interessada “crepuscles feixistes” i que se n’acostuma a
relativitzar la seva presència en el nostre dia a dia, han tingut un protagonisme molt i
molt elevat. La teoria de la conspiració, el negacionisme, la falta de llibertat, han estat
conceptes utilitzats de manera molt premeditada pel feixisme i les opcions polítiques
que el defensen. És per això que hem de mantenir un front antifeixista en tots els
vessants d’aquesta lluita: la històrica, la divulgativa, la reparativa i totes elles de
manera activa i explícita sense formalismes ni subterfugis.
Per tant, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa al Ple de l’Ajuntament
de Reus els següents acords:
PRIMER.- Crear un Pacte Local Antifeixista com a garant de la defensa dels
valors i drets universals. Aquest es farà explícit a partir del treball comú del
conjunt dels partits polítics, associacions per a la recuperació de la memòria
històrica i organitzacions feministes, antifeixistes, antiracistes així com d’altres
relacionades amb la defensa d’una vida digna de la nostra ciutat.
SEGON.- Establir un codi deontològic per representants polítics en el marc del
Pacte Local Antifeixista que sigui vinculant per aquelles organitzacions
polítiques que s’hi adhereixin.
TERCER.- Manifestar el compromís explícit d'aquest Ple amb la lluita contra els
delictes motivats per l’odi, el masclisme, el racisme i la xenofòbia que
conformen el discurs d’aquelles opcions polítiques feixistes i que vulneren els
drets fonamentals, civils i polítics.

Candidatura d’Unitat Popular de Reus
Reus, 19 de gener de 2021

