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Al Consell Plenari 
  

Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El passat 2 de maig el govern de Barcelona en Comú i PSC van anunciar als 
mitjans de comunicació que: “comença el procés de pacificació de la via 
Laietana amb un conjunt d’actuacions urbanístiques que pretenen millorar la 
comunicació entre el Gòtic i els barris del nucli antic —Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera.” 

A part de les actuacions urbanístiques que es van anunciar també es va anunciar 
que: “es treballarà per difondre la memòria del procés de construcció de la via 
Laietana i el que va suposar, tant econòmicament com socialment, l’enderroc 
de tot un barri per construir-hi aquesta avinguda” així com que: “dos dels 
punts en què s’incidirà seran la prefectura de policia, situada al número 43 i 
escenari de dramàtics episodis de la repressió a la ciutat, i la plaça d’Antonio 
López, dedicada a un dels principals actors del comerç negrer amb Cuba. Així, 
se’n retirarà l’escultura i es farà una proposta de dinamització de l’espai 
coincidint amb el canvi de nom.” 
Tot això no hauria d’oblidar que la construcció de la Via Laietana va realitzar-se 
per afavorir la capacitat de control i la repressió dels veïns i veïnes de la ciutat. 
D’igual manera, tenint en compte aquesta remodelació i aquest treball de 
memòria històrica hem de recordar que en aquesta via hi ha també un 
monument a Francesc Cambó i Batlle, obra de Víctor Ochoa i col·locat el 1997 
(així com una Avinguda amb el seu nom) conegut per ser un dels monuments 
que més atacs rep de tota la ciutat. 

Francesc Cambó i Batlle fou un polític conservador, fundador i líder la de Lliga 
Regionalista, còmplice de la repressió de la “Setmana tràgica”, del govern de 
concentració del 1917 per salvar la monarquia, ministre de diversos governs 
espanyols (entre ells els responsables de la repressió l’octubre de 1934 contra el 
Govern de la Generalitat i els Miners d’Astúries), , impulsor del cop d’Estat que 
instaurà la dictadura de Primo de Rivera el 1923 i finançador del cop d’Estat del 
18 de juliol de 1936, sent col·laborador de les dictadures espanyoles.  

Per tot això, presentem la següent  



Pregunta 

Sol·licitem conèixer per quin motiu el govern de Barcelona en Comú i el PSC, 
dintre de la remodelació de la Via Laietana i emmarcada en altres actuacions 
referents a la memòria històrica, ha decidit no retirar ni el monument, ni el nom 
de l’Avinguda a Francesc Cambó i Batlle, conegut polític impulsor, finançador i 
col·laborador de les dictadures de Primo de Rivera i Francisco Franco, entre 
altres fets contra les classes populars.  

Josep Garganté i Closa 



A 22 de maig de 2017, Barcelona (Països Catalans)


