
MOCIÓ  QUE  PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR-ALTERNATIVA

ECOLOGISTA DE TORTOSA AL PROPER PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE

TORTOSA,  PER LA RETIRADA DEL MONÒLIT AMB LA INSCRIPCIÓ «EN EL XXX

ANIVERSARIO  DE  UNA  GESTA  GLORIOSA  DE  LA  CRUZADA  ESPAÑOLA,  LA

PROMOCION  EBRO  DE  LA  GUARDIA  CIVIL,  JURA,  EN  ESTE  LUGAR,  SU

FIDELIDAD  A  LA  BANDERA  DE  LA  PATRIA»,  SITUAT  AL  PARC  TEODOR

GONZÀLEZ.

El monòlit que algunes persones de Tortosa s’atreveixen a definir com un simple homenatge a la
Guàrdia  Civil, és  un  monument  d’exaltació  als  valors  del  Movimiento,  i  a  una  de  les
organitzacions més importants que van permetre la repressió franquista i la supervivència del
règim.

Al parlar del monòlit «en homenatge a la Guàrdia Civil» no es pot obviar que este cos militar va
ser un dels pilars de la repressió franquista. Acabada la guerra, per imposar la dictadura, el règim
franquista  va  efectuar  una  repressió  sistemàtica  a  tots  nivells,  des  de  els  afusellaments,  les
tortures, l’exili... Així com altres mesures que afectaren a un gran percentatge de la població, com
la confiscació de pisos i bens de famílies republicanes, depuracions, detencions i càstigs de totes
aquelles persones sospitoses de ser contràries a la dictadura.

Posteriorment,  els  informes  que  es  van  fer  els  primers  anys  del  franquisme demostren  que  la
repressió del règim podia afectar tothom i englobava tots els aspectes de la vida diària  de les
persones,  fins  i  tot  aquells  més  íntims.  Era  una  espessa  xarxa  d’informes  i  denúncies  en  què
participaven l’exèrcit, la policia, la guàrdia civil, Falange, els ajuntaments i la policies locals. 

Els  informes  i  les  denúncies  servien  per  efectuar  tota  mena  de  represàlies  i  també  de  prova
acusatòria en els judicis civils o consells de guerra sumaríssims que podien comportar anys de presó
i fins i tot la pena de mort per a l’acusat.  

A més a més, hauríem d’afegir que milers de persones foren tancades en presons o en camps de
concentració. D’altres foren castigats a treballs forçats en batallons de treballadors. Això, quan
no eren  despatxats de les seves feines o no podien circular lliurement sense el  corresponent
permís de les autoritats. En definitiva, el control governamental sobre la població era total i,  la
guàrdia civil, es va convertir en un dels elements més importants per garantir este «control»,
terror qualificat  per  moltes  de  les  víctimes.  Durant  el  mateix  període  que  es  va  inaugurar  el
«monument» qualsevol persona de les Terres de l’Ebre o del nostre país podia ser tancada en una
presó, rebre una galtada o un insult simplement per parlar en català o per qualsevol motiu
arbitrari. Els més compromesos políticament, s’exposaven a la presó, les tortures o fins i tot la
mort. En tots els casos, la guàrdia civil tenia un paper important. És, en este context, on es situa el
monòlit situat al Parc Teodor Gonzàlez, situat a més a més, en una zona de joc infantil. 

Només  la  manca  de  pedagogia,  sensibilitat  i  interès  per  la  memòria  històrica  dels  governs
democràtics del nostre municipi poden explicar que encara avui, al 2017, al Parc Teodor Gonzàlez
continue encara present este monòlit. 



A més a més dels motius exposats anteriorment, volem analitzar les inscripcions del monòlit, perquè
almenys en un futur no es puga dir que és un homenatge a la guàrdia civil (que veient l’historial
feixista de l’organització ja seria suficient motiu per retirar-li qualsevol monòlit). 

El monòlit és també, un homenatge «a los principios del Movimento», a les institucions i cossos
que feren possible la seua llarga existència i un homenatge als valors feixistes del franquisme i
la seua «Cruzada Española», com explícitament diu un dels textos del monòlit. 

Atès que el caràcter franquista del monòlit queda palès amb el text que Rafael Fernández Martínez
governador  civil  i  «jefe  provincial  del  movimento»,  escrivia  a  una editada  per  la  Diputació de
Tarragona, amb motiu de la inauguració del monòlit:
«Ningún acto  más  profundo y de  más  hondo valor  espiritual  para honrar al  «Caudillo  de  la
Cruzda y de la paz de España» y «a los combatientes que hallaron gloria en la batalla del Ebro»,
que el juramiento de fidelidad a la bandera de la Patria que, en la proximidades del Monumento
que recuerda la gesta, van a prestar los miembros de la PROMOCION EBRO de la Academias
Regionales de la Guardia Civil».

Atès que la mateixa inscripció principal, diu textualment «en el aniversario de una gesta gloriosa
de la  Cruzada Española,  la  PROMOCION EBRO de la  Guardia  Civil,  jura en  este  lugar,  su
fidelidad a la bandera española», 5-IV-1968». I això és este monòlit, un acte més d’homenatge a la
«gloriosa Cruzada Española» i els valors del franquisme. Recordem, un règim feixista. 

Atès que en un dels laterals trobem una altra inscripció que diu textualment:  «La provincia de
Tarragona, en prueba de reconocimiento y admiración al Benemérito Instituto, perpetúa en esta
piedra  del  Coll  del  Moro,  la  solemnidad  del  acto».  Una  pedra  del  Coll  del  Moro,  de  forta
simbologia feixista perquè allí, al Coll del Moro, Franco va tenir el lloc de comandament de la
Batalla de l’Ebre. 

Atès que a un parc públic o en qualsevol altre espai públic no podem tenir  una pedra amb una
forta càrrega feixista. 

Atès  que  en  una  altra  inscripició  lateral  diu  textualment  «La  Organización  Juvenil  Española,
fundada en los mismos ideales que inspiraron a los héroes de la batalla del Ebro, que dirigió el
Caudillo, rinde, en su paz y en esta ciudad, homenaje a la Guardia Civil». 

Atès que la OJE (Organización Juvenil  Española),  fou  una organització clarament feixista al
servei de «los principios del Movimiento» i encarregada d’introduir els valors feixistes entre la
joventut de l’estat. 

Atès que l’OJE fou la successora de l’organització obligatòria Frente de Juventudes i la voluntària
de  Falanges Juveniles de Franco,  convertint-se en una nova organització de caràcter voluntari,
formant part del Moviment Nacional franquista. 

Atès que s’autodefinia com a «movimento fundado para la  hermandad y entrenamiento de los
jóvenes que deseen hacer de su vida un permanente acto de servicio a la justicia y a la Patria,
dentro de los ideales que inspiraron los Principios del Movimiento Nacional». 

Atès  que  eren  considerades  les  noves  generacions  del  Movimento  Nacional  (el  partit  únic  de
Franco), o com alguns autors l’han definida, «donde estaban los cachorros del fascismo». 



Atès  que  als  seus  estatuts  (els  de  l’OJE)  queda  clar  quina  era  la  seua  intencionalitat,
socialitzar entre la joventut els valors feixistes del règim: 

Atès que els mateixos estatuts de l’OJE acaben manifestant clarament a quins objectius servia
l’organització: 

Atès  que  a  l’espai  públic  de  la  nostra  ciutat  no  podem  tenir  a  l’espai  públic  monòlits
d’homenatge a un cos que va servir a un règim feixista, ni pedres de forta simbologia feixista,
ni inscripcions que exalten la Cruzada Española, ni inscripcions d’entitats amb una finalitat
clarament feixista com ha quedat palès amb els textos dels estatuts de l’OJE. 



Proposem al ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa, els següents 

ACORDS: 

1. Retirar el monòlit d’homenatge a la Guàrdia Civil i al valors feixistes del franquisme que està
situat al Parc Teodor Gonzàlez.

2. Comunicar els acords presos a la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, al
Memorial Democràtic i al Síndic de Greuges.

Tortosa, 28 d’abril de 2017, Països Catalans. 

Signat: 

Xavier Rodríguez

CUP-Ae


