
MOCIÓ	  D’ERC	  PER	  LA	  RETIRADA	  DEL	  QUADRE	  DE	  JOAN	  
ALVAREZ	  DE	  SISTERNAS	  DEL	  SALÓ	  DE	  PLENS	  
	  
Al	  Saló	  de	  Plens	  de	  l’Ajuntament	  de	  Vilafranca	  hi	  ha	  penjades	  diverses	  obres	  d’art.	  Hi	  
figura	  des	  del	  1907	  per	  exemple	  un	  quadre	  que	  fa	  referència	  a	  la	  mort	  del	  Rei	  Pere	  III	  
“El	  Gran”	  l’any	  1285.	  Però	  gran	  part	  de	  les	  parets	  del	  ple	  municipal	  les	  cobreixen	  
retrats	  d’una	  galeria	  anomenada	  dels	  “Vilafranquins	  il·∙lustres”	  formada	  entre	  el	  1901	  
i	  1947.	  
	  
La	  Casa	  de	  la	  Vila	  i	  el	  Ple	  municipal	  han	  de	  ser	  sempre	  la	  traducció	  democràtica	  de	  la	  
voluntat	  de	  la	  ciutadania	  de	  Vilafranca.	  És	  on	  es	  reuneixen	  els	  i	  les	  regidores	  
escollides	  a	  partir	  d’eleccions	  lliures	  per	  dur	  a	  terme	  el	  mandat	  que	  els	  veïns	  i	  veïnes	  
els	  han	  donat.	  	  
	  
A	  la	  galeria	  dels	  “Vilafranquins	  il·∙lustres”	  (a	  més	  de	  representar	  un	  exemple	  flagrant	  
de	  discriminació	  en	  la	  igualtat	  de	  gènere	  amb	  només	  una	  dona),	  hi	  figura	  des	  de	  
1947	  un	  personatge	  que	  contradiu	  el	  sentit	  democràtic	  de	  la	  institució.	  Tenir	  un	  
alcalde	  d’un	  període	  dictatorial	  al	  saló	  de	  Plens	  no	  és	  precisament	  quelcom	  
acceptable	  i	  no	  té	  cap	  tipus	  de	  justificació.	  Juan	  Àlvarez	  de	  Sisternas	  (1873-‐1936)	  va	  
ser	  alcalde	  de	  Vilafranca	  durant	  la	  dictadura	  del	  general	  Primo	  de	  Rivera,	  una	  etapa	  
caracteritzada	  per	  l’anticatalanisme	  i	  la	  limitació	  de	  drets	  i	  llibertats	  i	  va	  ser	  
assassinat	  un	  20	  d’agost	  de	  l’any	  1936	  durant	  la	  Guerra	  Civil.	  A	  més,	  Àlvarez	  de	  
Sisternas	  té	  el	  dubtós	  honor	  de	  ser,	  a	  instàncies	  de	  la	  família,	  l’última	  persona	  
enterrada,	  l’any	  1983,	  al	  mausoleu	  feixista	  que	  el	  general	  Franco	  va	  fer	  construir	  a	  El	  
Valle	  de	  los	  Caídos.	  
	  
La	  memòria	  històrica	  d’un	  poble	  cal	  recuperar-‐la	  pas	  a	  pas.	  La	  construcció	  de	  la	  
consciència	  cívica,	  d’una	  societat	  responsable	  i	  conscient	  del	  seu	  passat	  és	  essencial.	  	  
	  
No	  és	  lògic	  que	  on	  recau	  la	  representació	  democràtica	  de	  Vilafranca	  hi	  hagi	  un	  
personatge	  com	  Àlvarez	  de	  Sisternas	  que	  no	  recull	  per	  res	  els	  valors	  en	  defensa	  de	  la	  
democràcia,	  ni	  ostenta	  cap	  mèrit	  per	  ser	  exhibit	  al	  Saló	  ni	  pel	  fet	  d’haver	  estat	  
assassinat.	  
	  	  
Per	  tot	  això	  des	  del	  Grup	  Municipal	  d’ERC,	  instem	  al	  ple	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès	  a	  
l’adopció	  dels	  següents	  acords:	  
	  

1. Retirar,	  abans	  del	  proper	  ple	  del	  mes	  de	  març,	  del	  saló	  de	  plens	  la	  imatge	  de	  
Joan	  Àlvarez	  de	  Sisternas	  

2. Iniciar	  un	  procés	  per	  tal	  de	  potenciar	  referents	  democràtics	  pel	  Saló	  de	  Plens	  
	  


