
MOCIÓ SOBRE LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA I EL NOMEN CLÀTOR 
FRANQUISTA AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS 
 
Viladecans des de la recuperació del seu ajuntament democràtic  l’any 1979 ha 
anat retirant els vestigis del franquisme als carrers i als espais públics des del 
consens dels diversos partits polítics que han  estat representats en els seus 
plens municipals els darrers trenta set anys d’història democràtica municipal de 
la nostra ciutat. 
 
No es tracta d’oblidar la història del règim totalitari franquista i la seva brutal 
repressió, que tant va emplenar de dolor i silencis a diverses de les nostres 
generacions. I que mai oblidarem. És la nostra obligació recordar-la des de la 
memòria i la pedagogia democràtica i alhora esborrant els rastres dels símbols 
que caracteritzaven no només la pèrdua de les llibertats individuals i 
col·lectives sinó la humiliació de moltes persones durant la postguerra. 
  
Als carrers de Viladecans encara tenim censades en el Memorial Democràtic 
sis plaques del Ministerio de la Vivienda amb la llegenda “Edificio construído al 
amparo del Régimen de Viviendas de protección oficial” al costat d‘ un 
rectangle vertical negre on està dibuixat en negatiu el jou i les fletxes, símbol 
del falangisme.  Malgrat que les façanes són un espai privat formen part del 
paisatge de l’espai públic, que ha de ser una visibilització dels valors 
democràtics, de pau, de justícia i respecte de la nostra societat, i per tant el Ple 
Municipal 
 
ACORDA:  
 
1.- Retirar abans de finalitzar l’any en curs  les sis plaques del Ministerio de la 
Vivienda franquista que figuren al Cens del Memorial Democràtic, de la mateixa 
manera que es va fer amb les altres plaques iguals o similars quan es van 
retirar l’any 2007 en els diferents barris de la ciutat, 
 
2.-  Senyalitzar el monument  als morts de la Guerra Civil del Cementiri 
Municipal, tal com recomana el Memorial Democràtic, amb una explicació del 
seu origen franquista i de la seva conversió en un monument de reconciliació 
en record de  tots els morts a conseqüència de  la guerra civil, sense 
distincions.  Honrar al seu entorn la memòria de tots els veïns de Viladecans 
morts a conseqüència de la guerra. 
 
3.- Demanar del Memorial Democràtic de Catalunya la retirada dels elements 
franquistes de Viladecans del Cens de simbologia franquista, una vegada 
s’hagin retirat les plaques i s’hagi procedit a la senyalització patrimonial del 
monument. 
 
4.- Crear una Comissió Especial de tots els grups polítics per treballar el 
consens sobre el nomenclàtor dels carrers i la incorporació a la senyalització 
patrimonial de la ciutat d’elements de la nostra vila relacionats amb la Guerra 
Civil, amb les lluites obreres per la recuperació de les llibertats democràtiques i 
els orígens del nostre moviment veïnal, i vincular-la amb el memorial 
Democràtic de Catalunya.     



 
5.- Comunicar a la conselleria de la Generalitat competent en matèria 
d’habitatge, al Memorial Democràtic i a l’Associació per la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat els acords aquí recollits; així com a les entitats 
locals vinculades amb el patrimoni i la memòria històrica i al Parlament de 
Catalunya. 
 
 
Viladecans, 28 d’abril de 2016  


