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Òmnium Cultural i la Comissió de la Dignitat, amb el suport d'una vintena de

sindicats i entitats memorialistes més, han demanat aquest migdia la retirada

de tots els monuments i els símbols franquistes que encara a dia d'avui hi ha

arreu del país. «La presència de símbols franquistes demana que des de la

societat  civil  actuem  amb  contundència  i  responsabilitat  dient  que  aquests

símbols  no  ens  representen  ni  representen  els  valors  d'una  ciutadania

democràtica  com  la  catalana.»,  ha  manifestat  el  president  d'Òmnium,  Jordi

Cuixart. 

Al seu torn, Pep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, ha apuntat

que és «impensable» que avui dia a Itàlia o Alemanya hi hagi presència de

símbols feixistes a la via pública, per la qual  cosa si  aquí encara n'hem de

demanar la  retirada «és que les  coses s'han fet  malament  i  és  urgent  que

finalment es faci». 

Referent a la consulta sobre el monument franquista de Tortosa, ambdós han

coincidit  a titllar-la de «consulta trampa». «No estem demanant a ningú que

oblidi  si´no que allò  que genera consens a Europa,  que és la  retirada dels

símbols feixistes de la via pública, no volem que Catalunya sigui una excepció»,

ha manifestat Cuixart. «No té sentit plantejar la consulta quan és un principi de

democràcia i quan a la nostra societat ha quedat clar que el feixisme no hi té

cabuda. No ens podem acostumar al feixisme al carrer.», ha afegit Cruanyes. 

Finalment, el president d'Òmnium ha recordat que l'entitat també va ser víctima

del franquisme quan va ser clausurada entre els anys 1963 i 1967 per ordre

governativa del ministre Fraga. «La lluita contra el feixisme i la intolerància a

Òmnium, la Comissió de la Dignitat i vint entitats més 
demanen la retirada dels monuments franquistes

Justícia pels crims del franquisme. Alliberem pobles i ciutats de 
símbols feixistes.' és el lema de la petició dels signants
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Catalunya i arreu dels Països Catalans és una lluita compartida de tots perquè

tots vam ser-ne víctimes.» 

Aquesta  no  és  al  primera  vegada  que  Òmnium  Cultural  condemna  el

franquisme. El darrer acte va ser el passat 20N amb l'acte 'Justícia pels crims

del franquisme' davant la presó Model de Barcelona.

Recupereu la roda de premsa en aquest enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=wcw-VEcp72Y

Llistat complet de les entitats adherides a la petició, a dia d'avui:

Amical de Mathausen i altres camps

Assemblea Nacional Catalana

Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme

Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona

Associació de Memòria de Mallorca

Associació Memorial Democràtic del Berguedà

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili Republicà

Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya

Banc d'ADN dels desapareguts

BarnaSants

CCOO - Fundació Cipriano Garcia - Arxiu històric de CCOO

CGT Catalunya - Grup de Treball de la recuperació de la Memòria Social 

CIEMEN

Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat

Comissió de Dones Advocades - ICAB

Comissió Memòria Històrica ICAB (Col·legi d'advocats)

Drets.cat

https://www.youtube.com/watch?v=wcw-VEcp72Y
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Fundació Catalunya-Fons per la Defensa dels Drets dels Catalans

Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs

Hereus UDC 1931

International Commission of European Citizens

Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC

International Commision of European Citizens

Justícia i Pau

Memorial Democràtic

Memorial 1714

Revista Sàpiens

UGT

Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina

Comunicació Òmnium: 

Eli Borreda – 620 93 89 88 – eborreda@omnium.cat


