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Des del Jovent Republicá, presentem aquesta moció amb la ¡ntenció que dues dones que van

ser molt rellevants en la lluita contra el feixisme com va ser el cas de Neus Catalá ¡ Conxita

Grangé puguin tenir un carrer en el seu nom i així doncs contribuir a crear espais de memória.

Fa uns anys, l'alcalde de Lleida Angel Ros va dir "ara no toca" referintse a la sol'licitud de

canviar els nomenclátors dels carrers amb noms de fe¡xistes per d'altres. L'any passat,

l'alcalde Fél¡x Larrosa, feia un acte covard enretirant només 4 dels I carrers franquistes que

encara hi ha a la ciutat de Lleida apel.lant que els altres 5 havien estat posats en democrácia

i per tant igual no eren tant franquistes com els altres. Aquest pas, va ser insuf¡c¡ent i mostrava

una clara falta de compromís per part del PSC amb la Memória Histórica. Als del PSC els

volem recordar que de franquistes, no n'hi ha de primera o de segona, o ets franquista o no

ho ets.

Per aquest motiu, fem una demanda al govern actual de la Paeria a fer un pas endavant i

ferm en la dignificació de personatges rellevants que van lluitar contra aquest feixisme davant

la necessitat de crear espais de memória com a eina indispensable per entendre i compartir

els valors de la toleráncia, el respecte per a tota la soc¡etat peró sobretot per conscienc¡ar a

les generac¡ons més joves. Davant de l'augment del fe¡xisme a les institucions i als carrers de

tota Europa, l'Ajuntament de Lle¡da no es pot quedar indiferent.

Volem agrair la feina de la Plataforma Lle¡da Ll¡ure de Franquisme de la qual en formem part

itotes les entitats que han estat lluitant en aquest afer per la feina realitzada els darrers anys

per aconseguir la retirada de les plaques amb nomenclátors feixistes i la seva voluntat per la

defensa de la Llei de la Memór¡a Histórica.
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, Les dos persones que proposem per subst¡tu¡r dos dels caners Franquistes

que encara queden a la nostra ciutat són dos dones que can ser perseguides

pel nazime ideportades al camp de concentrac¡ó de Ravensbrück, s¡tuat al nord de Berlín

ique estava exclus¡vament destinat a dones. Després del seu alliberament, les dues van

dedicar-se act¡vament a defensar la democrácia i recuperar la memór¡a histórica de

moltes de les altres 92.000 dones que van morir a Ravensbrück.

Neus Catalá va arribar a Ravensbrück el 1944 i poster¡orment va ser deportada al camp

de Flossenbürg. Va ser presidenta de l'Amical de Ravensbrück des de la seva fundació,

l'any 2005, la Generalitat la va distingir amb la Creu de Sant Jordi i el 2O'14 va rebre la

Medalla d'Or al mérit civic de l'Ajuntament de Barcelona així com la Medalla d'Or de la

Generalitat de Catalunya el 2015, any en que es va celebrar l'Any Neus Catalá. Catalá va

morir el passat 't4 d'abril al seu poble natal, Els Gu¡amets (Priorat).

Catalá va ser obligada a treballar en la indústria armamentística, ella, va formar part de

I'anomenat "comando de les gandules", un grup de dones que feien boicot a l'elaboració

d'armament iaixí doncs van aconseguir inutilitzarl0 milions de bales. Va ser una dona

referent en la lluita contra l'antimilitarisme ¡ una de les defensores de la pau.

Conxita Grangé, va ser l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis,

va morir el passat 27 d'agost a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat francesa on va viure i on

va retornar després de I'alliberament de Ravensbrück. Al llarg de la seva vida, va rebre

diverses condecoracions, com ara la Leg¡ó d'Honor de la República francesa, la Medalla

al Mérit Nacional, la Medalla de la Resisténcia entre d'altres condecoracions.

Amb aquesta moció volem retre homenatge a totes aquelles dones lluitadores per la

República que van poder sobreviure aquell horror humá i retre també homenatge a totes

aquelles que malauradament no ho van poder fer. Elles dos, han estat un referent per

totes aquelles dones que no ho han pogut ser perqué van perdre la vida davant dels

feixistes.
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L'exercici de memória histórica és un fet fonamental per a la societat

catalana represaliada durant tants anys, per la societat lleidatana que va

patir la persecució de molts dels seus habitants en época franquista iper les dones, el

col lectiu que históricament és el més invisibilitzat. Cal que seguim destapant la cortina

de l'oblit i rememorem la nostra história col'lectiva, tal i com la Neus Catalá ila Conxita

Grangé ho van estar fent durant les seves vides. D'acord amb la necessitat de

recuperar la memória histór¡ca i en reconeixement de la gran tasca realitzada per

Catalá iGrangé explicada anteriorment, proposem al Ple Municipal de l'Ajuntament

de Lleida, amb el suport de D'ERC-AM, COMÚ DE LLEIDA i JXCAT LLEIDA, l',adopció

del següent:

ACORDS:

'PRIMER". L'adjudicació dels noms "Neus Catalá i Pallejá" i "Conxita Grangé i

Beleta" a dos dels carrers que actualment porten nomenclátors franquistes per tal de

mostrar el compromís de l'Ajuntament amb la memÓria histÓrica i amb el concepte

que significa la figura d'aquestes dos figures.

"SEGON". Promoure unes jornades de record a aquestes dos figures i de totes les

dones que van lluitar juntament amb elles contra el régim feixista

'TERCER". Comunicar a la família de Neus Catalá iConxita Grangé l'aprovació si

s'escau d'aquesta moció.

Adriá Codina Ferrer
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Lleida, 22 d'octubre

SR. PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


