
REINICIEM 
CANALS

Moció demanant la retirada de tots els símbols feixistes, de qualsevol tipus, que 
encara resten a Canals i la no realització d'actes públics en espais privats on aquests 
símbols hi siguen presents. 

El segle XX va ser, a Espanya, un segle de dictadures que van provocar morts, maltractes, 
opressions, repressió política i patiments a gran part de la població. Fa ara 40 anys que va 
acabar l'última d'aquestes dictadures, l'encapçalada per Francisco Franco. No podem 
mantenir encara al nostre poble símbols que enaltisquen figures responsables d'episodis tan 
negres de la nostra història. No podem mantenir allò que evoque o exalte la dictadura i les 
seues «gestes» contra la democràcia, contra la llibertat i contra l'aniquilació dels drets 
individuals i territorials de la nostra població. No es pot considerar que “les ferides estan 
tancades” quan trobem tantes evidències d’aquest trauma i dels seus responsables, tantes 
ferides obertes. Al nostre poble, per exemple, duguem anys celebrant un acte tradicional de 
les festes, un acte públic, concretament l'acte del Primer Vítol, a un espai on hi figuren les 
imatges de Francisco Franco i Jose Antonio Primo de Rivera i en cap moment ha hagut 
voluntat política per tal dels governants per posar solució a aquesta situació. Aquest és un 
dels motius principals que ens du a presentar aquesta moció. 

L'anomenada llei de memòria històrica, llei 52/2007 de 26 de desembre, nascuda per tal 
d'establir les bases perquè els poders públics duguen a terme polítiques públiques dirigides 
al coneixement de la nostra història i al foment de la memòria democràctica, a la seua 
exposició de motius diu així: «És l’hora, doncs, que la democràcia espanyola i les 
generacions vives que hui en gaudixen honren i recuperen per sempre tots els que 
directament van patir les injustícies i greuges produïts, per uns o altres motius polítics o 
ideològics o de creences religioses, en aquells dolorosos períodes de la nostra història. Per 
descomptat, els qui van perdre la vida. Amb ells, les seues famílies.» 

En aquest sentit, i per tal de fer complir al nostre poble l'esmentada llei, on l'article 15 punt 1 
de la qual demana a les administracions públiques «prendre les mesures oportunes per la 
retirada d'escuts, plaques o d'altres objectes que recorden la sublevació militar de la Guerra 
Civil i la repressió de la dictadura»  el Grup Municipal Reiniciem Canals proposa a 
l’Ajuntament mitjançant el Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- REALITZAR un inventari dels elements que atempten contra aquesta llei que 
encara perduren al poble. 

SEGON.- RETIRAR tots els elements inventariats. 

TERCER. COMPROMÍS de l'Ajuntament de Canals de que cap acte públic es realitzarà 
davant de símbols que atempten contra l'esmentada llei de memòria històrica i, per tant, i 
més concretament, no es realitzarà l'acte del Primer Vítol al Casino Gran si hi figuren les 
imatges de Francisco Franco i Primo de Rivera: o bé es negociarà per tal d'aconseguir la 
seua retirada almenys per a l'acte en qüestió o bé, en cas que no hi haja acord, es farà la 
celebració en un altre espai. 


