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En nom de totes les persones que formem part de l'assemblea i el nucli local de Més 
Poble CUP a St. Pere de Riudebitlles, ens adrecem al Ple en resposta a la moció que 
afirma que Més Poble CUP menteix i demana la dimissió del nostre regidor Isaac Rua-
na i Surià.

Davant d'aquesta volem preguntar al ple i fer extensiu a la resta de la població una 
sèrie de consideracions sobre la moció. Se'ns diu que aquest és un 'debat solucio-
nat' al poble, i ens preguntem quin és el debat solucionat si encara hi pervi-
uen alguns símbols i restes franquistes, i quan els hereus del règim fran-
quista segueixen tenint bona part del control dels aparells judicial, polític, 
administratiu i militar de l'Estat espanyol; i els fan servir, no només per impedir 
el nostre dret d'autodeterminació com a poble català, sinó també per imposar les polí-
tiques d'austeritat neoliberals que ens estan enfonsant en la misèria, per atacar reite-
radament els drets lingüístics dels catalans, per vulnerar els drets humans més bàsics 
prohibint l'avortament, per desmantellar els drets dels treballadors i sacrificar qualse-
vol cosa per assegurar el benefici a les grans empreses i el retorn del deute il·legítim 
als creditors estrangers. 

Se'ns acusa d'insultar la memòria dels regidors que van començar la tasca 
que ara demanem acabar, i ens preguntem si no és una falta a la memòria 
dels i les regidores que van posar els seus esforços en aquesta tasca el fet de 
no continuar-la; se'ns diu que hem dit mentides sobre la resta de regidors, i ens de-
manem també si no és cert que la resta de grups van votar en contra de la moció pre-
sentada. Recordem que no us vau abstenir, vau votar-hi en contra. Votar en contra la 
moció no és només votar contra aquell punt amb el qual no s'està d'acord: és una 
mostra de rebuig a la proposta que es planteja. 

Segurament tots els grups del consistori estareu d'acord amb nosaltres en què, da-
vant d'aquest escenari, la Independència és l'única sortida que ens queda amb futur. 
Però independentment de les opinions, el fets son que encara avui, quaranta anys 
després de la mort del infame Dictador, perviuen alguns símbols del Règim franquista 
a Riudebitlles. I cap grup dels que presenteu avui la moció sembla fer-se càrrec de la 
importància simbòlica d'acabar amb els vestigis del franquisme i començar a construir, 
des d'avui mateix, el país que necessitem per garantir els drets civils, polítics i socials 
de la majoria del poble català. 

D'altra banda en la mateixa proposta de moció que reclama la dimissió del nostre re-
gidor, no hi ha cap comentari que precisament faci preveure que els signants del do-
cument tinguin alguna intenció de posar-se a la feina per fer una acte de coherència 
amb la indignació mostrada en el text, i que es comprometin precisament a acabar 
amb les restes del franquisme encara vigents al municipi. Si l'ofensa ha estat d'a-
questa magnitud només aquesta seria la resposta coherent, i avui haguéssiu 
pogut presentar una moció al respecte, per netejar la vostra imatge segons 
vosaltres embrutada, enlloc de tirar pilotes enfora.



Tampoc durant la justificació del vot contrari a la moció vam veure en els comentaris 
dels altres partits cap intenció ferma en fer un inventari real de les petites mostres de 
vestigis franquistes que resten al poble, amb l'objectiu de retirar-les. Durant el Ple, 
ERC, tot i que l'hi semblés bé el plantejament de la nostra moció, va posar en dubte 
que un ajuntament pogués fer res davant d'una propietat privada. En aquest sentit, 
fins i tot la retrògrada legislació espanyola, concretament, la llei 52/2007, diu en l'arti-
cle 15.1 que les administracions públiques en l'exercici de les seves competències “to-
marán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros ob-
jetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevaci-
ón militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.” I per posar un exem-
ple, el cas de Gavà, que el 2004 va aprovar una moció que sobre aquesta qüestió 
deia: El consistori retirarà els elements de simbologia franquista o feixista que hi hagi  
a llocs públics, i instarà els propietaris d'edificis o béns privats en els quals hi hagi  
emblemes o símbols franquistes que els retiri. Si la propietat de l'immoble on es tro-
ben aquests símbols no els treu, serà el personal de l'Ajuntament qui s'encarregarà de  
fer-ho. 

Més preocupant però, va ser la resposta de PSC-GiR que, exhibint una foto de 
l'acte d'inauguració de la plaça Creu de la Missió de l'any 1941, va demanar 
al nostre regidor que indiqués quin signe franquista trobava en aquell acte 
d'homenatge del poble als missioners que van venir a St. Pere, que al seu en-
tendre, “feien una tasca”. Esperem que les paraules del Memorial Democràtic si-
guin prou contundents i, aquestes sí, tingudes en consideració quan expliquen sobre 
les creus franquistes que, en elles: “El règim desenvolupa la seva faceta religiosa i ca-
tòlica i oculta la més feixista. Les Santes Missions foren plantejades pel règim fran-
quista com una eina per mitjà de la qual estendre la seva ideologia i el retorn a la vida 
cristiana, que es considerava essència de la nació. L'Església va propagar durant els 
anys de la postguerra arreu del país les missions populars, exercicis espirituals i la 
consagració de monuments, que tot i que eren esdeveniments religiosos, estaven em-
parats per les autoritats civils i militars (franquistes), les quals mobilitzaven el poble 
per assistir a aquests actes”. 

No faltar a la memòria de tanta gent passa, per tant, per eliminar el record 
pro actiu d'aquests símbols que un dia van ser col·locats als nostres carrers, 
places i façanes per a transmetre el que precisament va recollir la intervenció del re-
gidor del PSC-GiR en el ple: un record bondadós, paternalista i complaent d'una dicta-
dura que es va imposar per mitjà de la violència i el dret de conquesta. Insinuar un 
procés de participació i/o de consulta sobres aquest tema, com alguns membres d'a-
quest Ple han reclamant, és un insult a la memòria històrica i a totes aquelles perso-
nes que van lluitar valentament contra el franquisme.

Volem explicar als assistents i a la resta del poble, d'altra banda, que si no es va 
presentar la proposta de canvi de nom de la Plaça creu de la missió en les 
reunions de grup on es parlava del canvi dels noms de certs carrers va ser 
perquè la proposta no és senzillament la d'un canvi de nom, sinó la d'home-
natjar un lingüista, lluitador antifranquista i independentista. És per això que 
entenem que només tenia el seu sentit en una moció per a la retirada de símbols fran-
quistes.

Sembla, no obstant, que el que ha aixecat més polseguera ha estat el nostre relat als 
mitjans sobre el vot negatiu del consistori i el fet que acudíssim en conseqüència a 
una institució democràtica a disposició de tots els i les catalanes que vulguin fer-se 
sentir més enllà de les institucions: el Síndic de Greuges, per donar una resposta al 
que creiem que és un fet insòlit. 



Després dels vora tres anys de presència en el consistori, Més poble-CUP ha 
passat per múltiples experiències que sovint han transcendit amb escreix els 
límits i les implicacions pròpies de les tasques estrictament polítiques i insti-
tucionals. Des del primer ple fins aquest les hem vist de tots colors.

Se'ns han queixat pels molts dubtes que duíem als precs del ple, al·legant que hi ha-
via altres vies per a consultar-los i fent ostensible el cansament davant les nostres 
intervencions; se'ns ha acusat en certs mitjans, aquí sí difamant, de prendre certes 
decisions relatives per exemple a la congelació dels sous dels regidors quan el nostre 
programa electoral duia aquestes mesures; se'ns ha acusat de fer 'demagògia per su-
rar' davant d'haver tramès a la població informació relativa a l'opac òrgan del Consell 
Comarcal; se'ns ha denunciat a la junta electoral espanyola, i se'ns han queixat d'ha-
ver 'embrutat' el mobiliari urbà amb material d'agitació; se'ns ha retirat la paraula 
apagant-nos el micròfon durant un ple relatiu a la publicació en el nostre butlletí d'una 
actuació completament improcedent de l'alcalde, arribant al punt de presentar una 
moció contra el nostre Molí; se'ns ha increpat a la sortida del ple; tot plegat, unit al 
cas omís i continuat davant de consultes adreçades al govern i algunes mocions apro-
vades en Ple. Aquesta situació, que ha dificultat en gran mesura la nostra tasca políti-
ca, s'ha vist acompanyada per vergonyosos atacs personals contra l'Isaac Ruana, i el 
que és més greu, ha acabat afectant de forma lamentable a les persones més prope-
res a ell. 

El que és sens dubte irònic, companys de la oposició, és que amb tots els co-
mentaris crítics que heu fet contra els membres del govern d'aquest ajunta-
ment, mai de forma tant contundent hagueu demanat la dimissió de cap del 
seus membres. A més, ara us heu posat d'acord amb CiU, demanant una mesura, la 
dimissió d'un regidor de l'oposició, que deu tenir molt pocs precedents i que, sincera-
ment, frega el ridícul. Què us penseu que passaria si el nostre regidor, l'Isaac Ruana, 
dimitís? Doncs que la persona que el substituiria faria exactament el mateix que ha fet 
ell fins ara: ser la veu a l'Ajuntament d'un projecte col·lectiu de transformació social i 
construcció nacional. Per tant, si a les properes eleccions MP-CUP segueix tenint re-
presentació en aquest ajuntament, no en tindreu prou amb “demanar dimissions” per 
canviar els nostres plantejaments i la nostra pràctica política. I en el cas de no treure 
representació (i no ser a l'ajuntament), la nostra feina no acabarà i continuarà com 
fins ara, treballant des del carrer, a favor de l'alliberament nacional i social del nostre 
poble, i reclamant transparència i democràcia directa a les nostres institucions.

Tot i l'expressat, i conscients que dinàmiques com les que provoca aquesta mo-
ció no són favorables per mantenir un clima cordial en el sí d'aquest consis-
tori, proposem al Ple que redacti una proposta d'acord que serveixi per deixar 
clara la postura d'aquest ajuntament en torn a la recuperació de la memòria històrica i 
un compromís ferm per a la retirada de tota simbologia franquista de l'espai públic del 
poble.

Els i les membres de l'Assemblea de Més Poble CUP
Riudebitlles, març de 2014


