
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE PER AL CANVI DE
NOM DEL C/CAPITÁN CORTÉS A C/DE L’1 D’OCTUBRE

El passat ple municipal de 26 de juliol de 2016, l’Ajuntament de Deltebre va aprovar una 
moció, presentada per la CUP, sobre la retirada de la simbologia franquista dels carrers 
de Deltebre. 

Amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament de Deltebre adoptava els acords de, 
primer, manifestar el rebuig d’aquest ple municipal envers la presència de simbologia 
franquista en espais públics; segon, que el govern de Deltebre prengués les mesures 
necessàries per a la retirada immediata de les plaques amb simbologia franquista dels 
carrers de Deltebre i canvi de nom del carrer Capità Cortés; tercer, que l'Ajuntament de 
Deltebre informés i facilités al veïnat del carrer Capità Cortés el canvi de documentació 
derivat del canvi de nom del carrer; quart, que fossin les associacions de dones de 
Deltebre les que de manera participativa triessin noms de dona per substituir els noms 
de carrer franquistes i, cinquè, que els acords de la moció s’executessin en el termini 
màxim d'un any a partir de la data d'aprovació d'aquesta moció.

Quasi dos anys després, aquesta moció, tot i ser aprovada per totes les regidores dels 
grups municipals, excepte el regidor del PP, no s’ha complert ja que, si bé sí que s’han 
retirat les plaques amb simbologia franquista, el carrer Capitán Cortés continua dient-se
així després que, segons l’Equip de Govern, es consultés al veïnat sobre si volien el 
canvi, o no, i que aquest, majoritàriament, decidís mantenir-lo.

Cal recordar que 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".

Cal recordar que el passat 17 de febrer de 2017, 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.

Cal recordar que 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.

Cal recordar que el feixisme i el franquisme no es consulten, simplement es combaten.

Cal recordar que l’1 d’octubre de 2017, a Catalunya es va celebrar un Referèndum 
d’autodeterminació que va suposar l’acte de sobirania, d’autoorganització i de 
resistència pacífica més important de la història recent de Catalunya.



Cal recordar que a Deltebre, centenars de persones van defensar, ja des dels dies 
previs, les urnes i el dret a vot de tota la població quedant-se a dormir i protegint els 
col·legis de Riumar, Sant Miquel, l’Institut i el col·legi de l’Assumpció.

Cal recordar que a La Ràpita, Roquetes i Móra d’Ebre, la Policia Nacional va apallissar la 
gent que estava als centres de votació causant desenes de persones ferides.

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

PRIMER: Aprovar el canvi de denominació del «carrer Capitán Cortés» per la nova 
denominació de «carrer de l’1 d’octubre».

SEGON: Incorporar la nova denominació del «carrer de l’1 d’octubre» al 
nomenclàtor municipal.

TERCER: Iniciar els tràmits oportuns per tal d’instal·lar la corresponent placa 
identificativa de la nova denominació del «carrer de l’1 d’octubre».

QUART: Instar a l'Ajuntament de Deltebre a notificar el present acord als 
interessats/des i a facilitar-los el canvi de documentació derivat del canvi de nom 
del carrer.

CINQUÈ: Que els acords de la moció s'executen en el termini màxim de 6 mesos a 
partir de la data d'aprovació d'aquesta moció.

Deltebre, 26 de maig de 2018

Dayana Santiago Callau
Regidora Candidatura d'Unitat Popular


