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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ 

MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA FEIXISTA DELS NOSTRES 
CARRERS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El mes de novembre de 2015, al plenari ordinari d’aquest Ajuntament, es va aprovar una 
moció en que s’instava a l’Ajuntament a realitzar, entre d’altres, les següents accions: 

1. Realitzar un catàleg dels vestigis que atempten contra la llei 52/2007 de 26 de desembre, 
i que encara perduren al nostre poble. 

2. Retirar els elements que corresponfa de conformitat amb la llei 52/2007 de 26 de 
desembre per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
d’aquells qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. 

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.» 

Al seu article 15 punt 1 de l’esmentada llei es 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». 

A més, en el període entre l'aprovació de la moció a què es fa referència, i la presentació 
d'aquesta, s'ha aprovat la Llei 14/2017 de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a 
la convivència de la Comunitat Valenciana. Llei que en el seu article 39, als punts 1 i 2, diu el 
següent: 

L'exhibició pública d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions, com el 
nomenclàtor de carrers, inscripcions i altres elements adossats a edificis públics o situats en 
la via pública, realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment individual o col·lectiu de la 
sublevació militar de 1936 i del franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que 
sustentaren al règim dictatorial, es considera contraria a la memòria democràtica i a la 
dignitat de les víctimes. 
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Esmena del grup municipal Reiniciem Canals a la moció pròpia relativa a la “Moció per a la retirada 
de la simbologia feixista dels nostres carrers” d’acord amb els acords presos en la comissió informativa 
municipal. 

Modificació dels acords, deixant aquestos en els següents: 

ACORDS 

1. Iniciar els tràmits per a la retirada immediata i posterior substitució, si s’escau, del panteó 
central del cementeri, o modificació de la inscripció i significativitat del mateix.

2. Iniciar els tràmits per a la retirada immediata i posterior substitució, si s’escau, de la 
inscripció a les façanes de les conegudes com cases barates, al C/ Sant Fabià, la de les 
anomenades cases del Grupo Virgen de los Dolores, i al C/Sant Miquel, la de les 
anomenades cases del Grupo Sant Antonio Abad.

3. Iniciar els tràmits per a la retirada immediata i posterior substitució, si s’escau, de les 
plaques del “Ministerio de la Vivienda” de les façanes de la nostra població.

4. Iniciar el procediment oportú per garantir la retirada dels elements contraris a la memòria 
democràtiva d’aquells espais privats amb projecció a un espai visible o d’ús públic, com 
es recull a l’article 39.3 de la llei 14/2017 de memoria democràtica de la Comunitat 
Valenciana.

Canals, 29 de maig de 2018 

Vicent Tornero 
    Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals 
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