A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Maria Rovira i Torrens, en la seva qualitat de regidora del grup municipal CUP Capgirem
Barcelona, actuant en el seu nom i representació, manifesta:
30 anys de transició no han servit per esborrar els efectes de la guerra que el feixisme
internacional va fer contra la república i la “revolució del 36”: 40 anys de franquisme,
una sèrie inacabable de crims contra la humanitat mai jutjats i molt menys casKgats, un
estat que mai no ha deixat de ser una paròdia de democràcia formal, amb la seva
consKtució vigilada per l'exèrcit colpista, la seva monarquia volguda per Franco, la seva
Audiència Nacional hereva del Tribunal de Orden Público, la seva conferència episcopal
que condiciona permanentment el debat públic, les seves oligarquies laKfundistes,
especuladores i caciquils que han manKngut intacte tot el seu poder i riqueses.
Uns efectes, els de la guerra del feixisme, l’imperialisme, el franquisme, el patriarcat i
en deﬁniKva l’opressió de classe, nacional i de gènere que han deixat una memòria dels
espais de les persones a Barcelona en els àmbits de la construcció monumental, el
nomenclàtor i el nomenament honoríﬁc de ﬁlls i ﬁlles predilectes de la ciutat. La
memòria dels vencedors, dels opressors, de la repressió, de l’esclavisme i del
patriarcat, una memòria que cal reescriure en excloure els vençuts, els resistents, els
lluitadors i les feministes.
Perquè entenem que cal fer un èmfasi especial des d’una òpKca feminista en el fet de
recuperar, visibilitzar i referenciar la història de les dones lluitadores de la nostra ciutat,
que ha estat sempre invisibilitzada presentem la següent:

PROPOSICIÓ:

Primer-. Esborrar tots els signes urbans que simbolitzen l’opressió nacional, de classe i
de gènere en els àmbits de la construcció monumental, el nomenclàtor i el
nomenament honoríﬁc de ﬁlls i ﬁlles predilectes de la ciutat, i alhora desenvolupar
políKques culturals explicaKves del senKt políKc de construir la memòria social
d’aquelles persones i col·lecKus que al llarg de la història de Barcelona han cristal·litzat
com a lluites populars, individuals i col·lecKves, per superar l’opressió feudal i
capitalista, per superar el procés colonial espanyol i francès i per superar el model
patriarcal. Això implica:

-

La subsKtució, d’acord amb els principis esmentats, d’una bona part dels actuals
monuments, noms de carrers, plaques commemoraKves i nomenaments
honoríﬁcs per d’altres que s’avinguin amb la memòria emancipadora,
revolucionària, internacionalista i feminista que pretenem honorar.

-

Perseverar i accelerar la implementació de la reKrada immediata de la
simbologia franquista detectada en l’estudi encarregat per l’InsKtut del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament on s’idenKﬁquen els símbols que
encara resten del període franquista a la ciutat, començant pels dos districtes
on es localitza la majoria de la simbologia feixista.

Segon.- Recuperar el paper de les dones, tant de les ﬁgures rellevants com d’aquelles
que de manera col·lecKva van sustentar la resistència, els anys de lluita anKfranquista i
les reivindicacions feministes. A parKr del diàleg amb les enKtats i organitzacions
feministes es durà a terme un pla de resKtució del paper de les dones que ha de
plasmar-se en monuments, noms de carrers, plaques commemoraKves i nomenaments
honoríﬁcs.

Maria Rovira i Torrens

A 11 de maig de 2017, Barcelona (Països Catalans)

