
 

 
Albert Massana i Gràcia, regidor portaveu adjunt del Grup Municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui 
substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
L’Article 15.1 de la Llei 52/2007 de 26 de desembre, de la memòria històrica, estableix 
com a obligació que «les administracions públiques, en l’exercici deles seves 
competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, 
plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o 
col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura». 
 
A Gavà encara hi ha carrers dedicats a destacats feixistes, com Felip Bertran i Güell 
(1901-1965), empresari favorable al cop d’Estat de juliol de 1936, era un dels agents 
que informaven els avions italians i alemanys sobre els objectius a bombardejar a 
Catalunya durant la guerra. Fou també autor de llibres com Preparación y desarrollo 
del Alzamiento nacional (1938) o Rutas de la Victoria (1939), que reflectien la tradició 
ideològica familiar des de l'esclavisme, el colonialisme i l'explotació obrera fins al 
feixisme; o el pare Poveda (Linares, Jaén, 3 de desembre de 1874 - Madrid, 28 de 
juliol de 1936), excapellà d'Alfons XIII i feixista declarat, a qui se li va dedicar una plaça 
com a «màrtir de la Cruzada», sense tenir res a veure amb Gavà. 
 
A més, també queden multitud de plaques d’edificis de protecció oficial antic amb la 
simbologia feixista del jou i les fletxes 
 
Per tot això formulem el següent  
 
Prec 
 
- Que es retirin els noms de Felip Bertran i Güell i del para Poveda del 
nomenclàtor gavanenc i sigui substituït per un altre nom de consens. 
 
- Que es retirin dels carrers les plaques amb el jou i les fletxes que encara 
queden. 

Gavà, 20 de juny de 2016 

 

 

 
Albert Massana i Gràcia 
Portaveu del grup municipal d’ERC  
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