
VALORACIÓ DE LA CONSULTA DEL MONUMENT FRANQUISTA

Respecte a la consulta del monument franquista, la CUP-AE fa les següents valoracions: 

1. La CUP-AE no acata el resultat d’aquesta consulta que no s’hauria d’haver fet mai. El
feixisme i els seus símbols no es consulten. Per tant,  seguirem treballant per retirar el
monument  franquista,  «reformat»  o  no,  si  cal  per  la  via  judicial.  I  també  seguirem
treballant per la retirada de la resta de símbols franquistes de la ciutat. 

2. Felicitem a la  Comissió per la retirada dels símbols franquistes per la feina feta abans i
durant la campanya. La feina que no ha fet un ajuntament que no ha informat la ciutadania
(més enllà dels mitjans de comunicació) i que no ha fet pedagogia sobre el que es votava.

3. Considerem principal responsable Ferran Bel. La  consulta és un projecte personal
seu i ha estat orientada en tot moment a que el monument no es retiri. Ens avergonyeix
profundament que l'Alcalde de Tortosa aposte públicament pel manteniment d'un monument
feixista. És intolerable la imatge que s'ha donat de Tortosa a Catalunya i ell n'és el màxim
responsable. Tot el país ha pogut veure la seva manera de fer prepotent i caciquil, promovent
una imatge de la ciutat i dels tortosins i les tortosines que no es correspon amb la realitat.
Dubtem molt que amb polítics tan poc valents puguen construir un nou país.

4. També  fem responsables a ERC, MOVEM-ICV i PSC de la vergonya de mantenir el
monument franquista més gran de Catalunya a la nostra ciutat. Aquests tres partits han
legitimat  la  consulta  i  la  pregunta  trampa,  contribuint  a  la  banalització  que  s’ha  fet  del
franquisme i d’aquest monument i  sense qüestionar les propostes de l’alcalde. I considerem,
lamentable la no campanya o campanya de baixa intensitat, que han fet.

5. Lamentem que aquest siga el concepte de participació ciutadana d’aquest equip de govern
que s’ha limitat a fer una pregunta, informar per la premsa del fet i posar les urnes. Això no
és participació ciutadana! Això és instrumentalitzar la participació ciutadana i buidar-la
de tot el  seu potencial.  Des de la CUP-AE esperem que l’equip de govern utilitze més
vegades i millor, la participació ciutadana. 

Tortosa, 30 de maig de 2016


