DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'ENTITATS MEMORALISTES SOBRE EL 80è ANIVERSARI DEL COP D'ESTAT DEL 18 DE
JULIOL DE 1936

El proper 18 de juliol es compleixen 80 anys del cop d'Estat amb el qual un sector de l'exèrcit espanyol es
va revoltar contra el govern democràtic de la República per prendre violentament el poder, provocant una
sagnant guerra (1936-1939) amb fortes connotacions internacionals, utilitzant durant aquests tres anys una
violència sense límits, amb l'ajut decisiu de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista.
La repressió posterior a la guerra va significar l'execució de desenes de milers de ciutadans i ciutadanes i la
conversió del país en una immensa presó. Mig milió de persones van haver d'exiliar-se en mig de grans
patiments, milers d'elles acabant als camps d'extermini nazis i el país va quedar destrossat, en la misèria
sota una dictadura que va durar quasi quaranta anys.
Catalunya va patir una doble repressió, doncs a més de la que va patir tot Espanya va haver de patir la
repressió de la seva identitat nacional, no només per la liquidació de l'Estatut i les seves institucions
polítiques sinó també per l'intent d'anul·lar-la culturalment.
Els desastres que va causar la violència feixista, tant en la guerra com en la postguerra, segueixen presents
moltes dècades després. Les vulneracions dels drets humans causades per la violència franquista no s'han
resolt encara, com ho demostren les més de cent mil persones que encara romanen en fosses comunes.
També cal ressaltar que la majoria dels llibres de text escolars contribueixen encara a produir i reproduir
ignorància sobre aquest dur passat: si no hi ha públicament les víctimes, no hi ha públicament els botxins.
Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat democràtica ha de construir
una cultura dels drets humans que ens vacuni contra qualsevol intent d'utilitzar la violència per a la
conquesta del poder o per imposar una ideologia o una manera de vida
Els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment de tolerància cap a una dictadura. No es
pot ser demòcrata a l'Estat espanyol si no s'és antifranquista. Part de la debilitat de la nostra democràcia
està directament relacionada amb la manca de reparació de les víctimes del franquisme, la manca de
formació sobre aquest passat de la ciutadania educada després de la mort del dictador, i l'absència en les
institucions públiques d'actes simbòlics que rebutgin sense fissures aquells anys de persecució del diferent
i de manca de llibertats.
Els ajuntaments democràtics han estat des del principi de la Transició un dels elements fonamentals per
projectar els valors democràtics en la cultura política del nostre país. La seva proximitat a la ciutadania és
una eina de treball que ha de seguir produint i reproduint cultura democràtica. Aquesta és la raó per la
qual creiem que el proper 18 de juliol poden tenir un paper important en el rebuig al cop d'Estat de 1936, a
la dictadura franquista i a qualsevol forma de l'exercici de la política que tracti d'imposar per la força idees i
creences, de vèncer i no de convèncer.
Per aquesta raó ens dirigim a les alcaldies i municipis per sol·licitar que en aquest dia duguin a terme
actuacions que incideixin en aquest rebuig i en l'afirmació de la democràcia, com poden ser:
 La incorporació a la web municipal de l'Ajuntament de Badia d'un banner amb el logotip «18 de
juliol mai més»
 La Presentació de declaracions institucionals en els plens propers a aquest dia, en què es mostri
l'unànime rebuig a la dictadura franquista i a tot el que va significar el 18 de juliol.
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