GRUP MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT

Mireia Monfort Sòria, Regidora i Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal d’aquest Ajuntament, presenta la següent

PROPOSTA / MOCIÓ
Atès que l’ajuntament republicà del 1931, encapçalat per l’alcalde Sr. Fèlix Figueras i
Aragay, va tenir uns eixos bàsics d’actuació, amb la creació de la primera biblioteca
popular, la construcció d’un modern mercat municipal que encara fem servir, i la
modernització de l’administració municipal condicionant l’antic Hotel Gori com a seu
de l’Ajuntament, que ho segueix sent. Però altres actuacions i esperances es van veure
frustrades pel cop d’estat del general Franco el 1936 i les seves conseqüències al 1939
amb la mort, assassinat, repressió i exili, en concret amb l’afusellament al cementiri
d’Abrera d’un grup de 17 persones entre elles el mateix Fèlix Figueras i Aragay, la mort
de ciutadans olesans als camps de concentració de França i a Alemanya, sense
oblidar els que varen afusellar i enterrar al fossar comú del cementiri vell.
Atès que no podem continuar oblidant per mes temps en els nostres carrers o centres
públics als olesans, que van morir per la llibertat i la democràcia de la que ara gaudim.
Atès que en el període 1995-1999, el Plenari d’aquest Ajuntament, va aprovar, a
proposta d’ERC, dedicar els noms dels propers carrers que s’obrissin a Olesa, als
Alcaldes elegits democràticament fins al període de la Guerra Civil.
Atès que el Plenari d’aquest Ajuntament va reafirmar-se en donar reconeixement a
aquestes persones.
Atès que un dels assassinats el 19 de febrer del 1939, ja finalitzada la Guerra Civil, sense
judici, sense establiment formal de tribunal, sense proves ni testimonis, sense advocats
ni garanties processals, així com tampoc sentencia, tan sols amb les ànsies
desmesurades de venjança per part d’alguns, es va assassinar a un representant
escollit democràticament pel poble, el Sr. Fèlix Figueras i Aragay, que juntament amb
16 persones més, van ser afusellats.
Atès que aquest ajuntament no ha dut a terme el reconeixement públic que mereixen
les víctimes del franquisme, que va assolir el poder amb la por i la venjança.
Atès que es injust l’oblit en el reconeixement a les persones que varen perdre la vida
per les seves idees i que en el seu dia ens varen representar legítimament i
democràtica, víctimes del franquisme i l’opressió, com es el cas de l’alcalde Fèlix
Figueras i Aragay.
Proposem al Ple, els següents acords:

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT

GRUP MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT

ACORDS:
- Posar el nom de Plaça Fèlix Figueras i Aragay a la actualment coneguda com a
Plaça de “l’Ajuntament”; així mateix posar el nom de Fèlix Figueras i Aragay al Parc
Municipal, donat que tot l’àmbit formava part de l’antic Hotel Gori, que el govern
Municipal que ell presidia, en va gestionar la titularitat d’aquest espai, per al Municipi
- Incloure una placa commemorativa amb el nom i la biografia d’en Fèlix Figueras i
Aragay.
- Fer reconeixement en un Acte Públic de les víctimes del franquisme, de les persones
assassinades, empresonades, repressaliades, exiliades, les persones que durant molts
anys varen malviure, angoixades, atemorides, perseguides, controlades .
- Comunicar aquest acord a tots els familiars de les víctimes.

Olesa de Montserrat a 8 de novembre de 2007

Mireia Monfort Sória
Regidora i Portaveu ERC-AM
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