
La Generalitat torna a
avançar-se a la resta de
l’Estat en la batalla contra
els símbols del franquisme
i per la recuperació de la
memòria històrica. L’a-
nunci fet pel secretari ge-
neral d’Interior i Rela-
cions Institucionals, Joan
Boada, va ser rebut amb
enorme satisfacció pels
prop de 200 assistents a les
jornades de fosses comu-
nes i simbologia franquis-
ta organitzades a Barcelo-
na pel Memorial Demo-
cràtic. El dirigent d’ICV
va afirmar que «una socie-
tat democràtica és incom-
patible amb els símbols
feixistes de la dictadura».

Boada ja va anunciar
que «amb l’estudi a les
mans, valorarem les actua-
cions que cal emprendre»,
com ara «l’extracció de
l’espai públic» o «la col-
locació de senyals contex-
tualitzadors». La iniciati-
va sorgeix de l’aplicació
de la llei de la memòria
històrica aprovada al Con-
grés. Tanmateix, el govern
català haurà d’admetre les
«excepcions» que ha d’es-
tablir properament el Mi-
nisteri de Cultura «pel va-
lor històric o artístic» d’al-

guns dels monuments ai-
xecats durant el règim de
Franco.

Un any més d’espera
La retirada de símbols
franquistes ja s’ha iniciat
en algunes localitats cata-
lanes, com per exemple a

la ciutat de Barcelona. Pre-
cisament, l’autora de l’in-
ventari fet a la capital cata-
lana, la historiadora Pilar
Mateo, serà l’encarregada
de coordinar els treballs de
documentació. La previsió
és que la llista estigui aca-
bat abans d’un any.

Boada diu que la societat catalana és «incompatible amb els símbols feixistes»

La Generalitat elaborarà el primer
inventari de monuments franquistes

Emblema franquista d’un pont sobre el Ter a Girona. / J.S.

● Primer pas per a l’eliminació dels
últims vestigis físics del franquisme.
Després de les nombroses reivindi-
cacions de les associacions per la

SERGI PICAZO / Barcelona memòria històrica, la Generalitat va
anunciar ahir que farà el primer in-
ventari de símbols franquistes de tot
Catalunya amb la voluntat de retirar-
los, eliminar-los o contextualitzar-

los. El desmantellament d’escuts,
plaques i monuments de la dictadura
que encara sobreviuen durarà un any
i tindrà com a model la feina feta per
l’Ajuntament de Barcelona.

Placa en uns pisos al barri
badaloní de Bufalà. / J.G.

Escut preconstitucional a la
capitania de Barcelona.
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Fiesta de la Cerveza Octubre Fête de la Bière Octobre Beer Festival October

XXI Festa de la Cervesa
Platja d’Aro 
Del 3 al 12 d’octubre de 2008
Plaça del Mil·lenari
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● Una mirada republica-
na als valors és el títol de
la conferència que prepara
el líder d’ERC, Joan Puig-
cercós, en què exposarà el
seu projecte per al país,
més enllà del partit i de la
presència dels republicans
al govern. El proper dia
30, a l’auditori ONCE, el
president d’Esquerra pro-
nunciarà la seva primera
conferència des que va ser
elegit líder de la formació
en el congrés del juny.
L’acte serà també el tret de
sortida de la campanya in-
terna que ja es divisa amb
vista a les primàries en què
els militants hauran d’ele-
gir el candidat d’ERC a les
properes eleccions al Par-
lament. El conseller de la
Vicepresidència, Josep-
Lluís Carod-Rovira, tam-
bé es va postular pública-
ment per repetir de cap de
llista quan va renunciar a
la reelecció a la presidèn-
cia del partit.

Puigcercós hi abordarà
els valors republicans que
ha abandonat la socialde-
mocràcia i que no ha tingut

present el neoliberalisme,
segons fonts d’ERC. Se
centrarà sobretot en la lli-
bertat, la igualtat i la fra-
ternitat, lemes de la revo-
lució francesa, i en la cons-
trucció de l’Estat català. El
president d’ERC cuidarà
especialment la posada en
escena: complementarà
l’exposició amb material
audiovisual. Entre el pú-
blic, a banda de represen-
tants dels partits, del go-
vern, alcaldes i militants
republicans, ERC hi espe-
ra una nodrida representa-
ció de la societat civil.

Puigcercós presentarà
el seu projecte per al país

en una conferència
O.A-E. / Barcelona

Joan Puigcercós. / EFE

● 25 militants d’Esquerra
al País Valencià (ERPV)
van desplegar ahir des
d’un edifici una senyera
estelada de grans dimen-
sions quan passava la pro-
cessó cívica organitzada
per commemorar la diada

valenciana. Com a respos-
ta, grups blavers i d’extre-
ma dreta van tallar la mar-
xa fins que es va retirar la
bandera. Els membres
d’ERPV van haver de ser
escortats per la policia a
l’eixida de l’edifici. Des-
prés, els militants van ser

perseguits per alguns radi-
cals, segons fonts del par-
tit, la qual cosa va motivar
de nou la intervenció de la
policia, aquesta vegada
amb material antiavalots.
El president d’ERPV,
Agustí Cerdà, va ser col-
pejat per un agent.

ENRIC ORTS / València

Esquerra eclipsa la diada valenciana
Un jove blaver insulta des del carrer els militants d’Esquerra. / EFE


