MOCIÓ DE REVOCACIÓ DE L’ACORD D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA
D’OR DEL MUNICIPI A FRANCISCO FRANCO: (aprovada pel ple municipal
celebrat el 23 d’abril de 2007)

El dia 21 d’abril de 1967, l’ajuntament de Torelló prenia, per unanimitat,
l’acord de concedir la primera medalla d’or de la vila al general
Francisco Franco “artífice de la victoria y defensa de la Paz, en prueba
de reconocimiento por haber sido la primera población de la provincia
de Barcelona, adoptada por el mismo con motivo de la terrible
inundación sufrida en octubre de 1940”.
Atès que el general Francisco Franco ha estat el principal responsable
de la repressió soferta pel nostre poble durant prop de 40 anys, amb
l’eliminació de les llibertats, la democràcia i els drets humans i amb la
supressió de les institucions legítimes, perseguint tot el que estigués
relacionat amb la identitat nacional catalana i la d’altres pobles de
l’Estat espanyol.
Atès que des la seva mort les administracions públiques del nostre país, i
especialment els ajuntaments, hem anat eliminant i eradicant els símbols
i vestigis franquistes, als nostres pobles i viles.
Atès que Torelló ha demostrat el seu compromís amb la lluita per les
llibertats i la identitat nacional, i que vol ser solidari amb les persones que
al llarg del període de la dictadura van encarnar aquesta lluita.
Atès que la memòria i el respecte als valors que representen la
democràcia, els drets humans i la lluita de moltes persones durant tots
aquests anys són incompatibles amb qualsevol honor al que va ser el
responsable de tant dolor i tanta indignitat.
Atès que les raons per les quals el consistori franquista torellonenc de
l’any 1967 va aprovar concedir la medalla al General Franco no
s’haurien de considerar com un mèrit sinó una obligació moral de
qualsevol governant cap a la ciutadania.
A proposta del Grup Municipal d'ICV-CdG, la Comissió Informativa
d’Administració i Hisenda, sotmet a l’aprovació del Ple de l’ajuntament,
la següent proposta:
Primer.- INICIAR ELS TRÀMITS legalment establerts per revocar i anular els
acords de ple de 21 d’abril de 1967, del tot il·lícits segons l’ordenament
jurídic democràtic, referents a la concessió de la medalla d’or atorgada
a Francisco Franco Bahamonde.

Segon.- COMUNICAR el present acord al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al govern de l’estat espanyol i
als ciutadans i ciutadanes de Torelló.

