
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE PER LA RETIRADA DE LA
SIMBOLOGIA FRANQUISTA DELS CARRERS DE DELTEBRE

El cop d’estat del 18 de juliol de 1936, la consegüent guerra civil i la dictadura feixista 
significaren sofriment, mort, desapareguts, presó, exili... fins a la mort del dictador 
(recordem els judicis  i les penes de mort del setembre de 1975).
A més a més, per a Catalunya va suposar la prohibició de totes les manifestacions 
pròpies de la nostra cultura i la nostra llengua, provocant un empobriment cultural 
sense precedents. 

Cal fer memòria històrica perquè mai més torne a passar res així però cal fer-ho des del
respecte a les persones represaliades, les llibertats individuals i col·lectives, la 
democràcia i els drets humans.

El 31 d'octubre de 2007 l'Estat espanyol va aprovar la Ley de la Memoria Histórica, la qual
estableix en el seu article 15, que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas 
y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas 
podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".

El passat 17 de febrer, a iniciativa de la CUP, el Parlament de Catalunya va aprovar una 
moció sobre la memòria històrica i la retirada de la simbologia i la nomenclatura feixista
a l'espai públic. En aquesta moció, hi ha un punt que fa referència explícita al monument 
franquista a Tortosa, on s'insta a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre a retirar el 
monument "sense cap mena de consulta o dilació".

A Deltebre en proclamar-se la independència del municipi de Tortosa ja es van retirar 
bona part dels noms de carrers franquistes que hi havia, queda però el nom de carrer 
Capità Cortés, capità de la guàrdia civil que no va dubtar a unir-se a la sublevació militar
el 18 de juliol de 1936 a Jaén. Encapçalà el replegament al Santuario  de Santa María de 
la Cabeza amb 200 guàdies civils i un  miler de persones més, on van resistir-se a les 
tropes republicanes durant 8 mesos fins ser abatut. El capità Santigo Cortés va rebre 
una menció honorífica a títol pòstum de part del dictador.

Al carrer Barcelona queden les plaques amb el jou i les fletxes, simbologia franquista 
que es posava a les cases de protecció oficial.

Per tot això exposat, des de la CUP Deltebre demanem que el ple aprove els següents 
acords:

PRIMER:
– Manifestar el rebuig d’aquest ple municipal envers la presència de simbologia 
franquista en espais públics.

SEGON:
– Demanem al govern de Deltebre que prenga les mesures necessàries per a la retirada 
immediata de les plaques amb simbologia franquista dels carrers de Deltebre i que es 
procedeixe a canviar el nom del carrer Capità Cortés, afavorint així l’alliberament de 
Catalunya de simbologia franquista.



TERCER:
– Instem l'Ajuntament de Deltebre a informar al veïnat del carrer  Capità Cortés i 
facilitar-los, en la mesura que siga possible, el canvi de documentació derivat del canvi 
de nom del carrer.

QUART:
– Proposem que siguen les associacions de dones de Deltebre les que de manera 
participativa trien noms de dona per substituir els noms de carrer franquistes.

CINQUÈ:
– Que els acords de la moció s'executen en el termini màxim d'un any a partir de la data 
d'aprovació d'aquesta moció.
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