MOCIÓ BeC per la retirada del monòlit del Carrer Santander

Des de fa molt temps la presència de símbols i monuments que enalteixin la dictadura franquista, i
tot el dolor que va simbolitzar, han de ser retirats segons l'article 15.1 de la llei 52/20007 coneguda
popularment com llei de memòria històrica. Exactament aquest article diu: "Las Administraciones
públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
La presència al carrer de Santander d'un monòlit de record a la inauguració de Ciudad Badia on es
fa palès gràcies a la benevolència de "el caudillo" és un element, al parer de Badia en ÇComú,
d'exaltació personal de la figura del dictador Francisco Franco. El diccionari de la Real Academia de
la llengua espanyola recull el mot caudillo com "persona que guía y manda a un grupo de personas,
especialmente a un ejército o genta armada" en una primera accepció i "título con que se adaptó
en español la voz alemana Führer y la italiana dulce" en una segona. En ambdues accepcions la
simbologia i apologia del franquisme és patent ja que la història ens recorda que "Francisco Franco
recibió comunmente los títulos militares de Caudillo y Generalísimo".
Atès la obligatorietat en el respecte i compliment de les lleis vigents per part de les institucions
democràtiques.
Atès que a parer de BeC el text que acompanya el monòlit és de clar caràcter d'exaltació de la
figura política del dictador Francisco Franco.
Atès que Badia s'ha declarat Municipi per la Pau en moció aprovada en aquest ple i que, per tant,
no podem mantenir en els nostres carrers un escrit que exalta la figura d'una persona que va guiar
com a "caudillo" un exèrcit que es va aixecar contra les institucions i lleis democrètiques vigents en
el moment.
El Ple d'aquest Ajuntament acorda:
Primer. Reconèixer el govern de la República com l'únic govern legítim representant de la voluntat
popular sorgit de les eleccions generals de febrer del 31.
Segon. Derruir l'actual monòlit existent al carrer Santander d'exaltació de la figura del caudillo com
a impulsor per a la construcció de la nostra ciutat.

Tercer. Substituir la inscipció a l'actual monòlit per un altre en que es posi de manifest elk 14 de
juliol de 1975 com la data d'inauguració de Badia del Vallès sense cap menció concreta a cap
element ni figura de l'anterior dictadura i com a homenantge als primers habitants del municipi
que varen haver de lluitar per aconseguir dignificar les seves condicionas de vida reclamant serveis
essencials que no havien estat previstos com escoles, mercats, centre mèdics, etc.
Quart. Netejar i adequar la zona per a poder mostrar la figura en condiciones dignes a les persones
i institucions que vol homenatjar.
Cinquè. Impulsar aquestes mesures abans del 14 d'abril d'enguany.
Sisè. Endegar un procés de consulta ciutadana per consensuar amb la ciutadania la demolició de
l'actual monòlit i la construcció d'un nou més adequat abans del 14 de juliol de 2018. Data en la
que inaugurariem el nou espai en homenatge i respecte a totes les persones que van lluitar i
sacrificar-se per aconseguir serveis que hem pogut gaudir al llarg de les nostres vides, molts dels
quals encara els podem gaudir a l'actualitat.

