
	

	

 

En JOAN SANCHIS I MUÑOZ, Portaveu Del GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS a 
l’Ajuntament De Benigànim, a l'empara d’allò que estableix la Llei Reguladora 
De Les Bases De Règim Local i el Decret 2568/1986 d'Organització i 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presente al Ple de la 
Corporació l’adopció de la següent: 

 

MOCIÓ PER LA RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES I PER A LA 

DIGNIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

 

L‘aixecament militar del general Franco va acabar amb la República i la 
democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar la pèrdua de 

drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de 
persones a exiliar-se. 

Aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la nostra 

historia: el règim franquista. Una etapa basada en l’opressió, en la imposició i en 
l'aniquilació de les institucions legitimes del País Valencià. Una etapa de la qual ja 

ens hem deslliurat però de la qual encara resten elements que ens la recorden.  

L’any 2007 es va aprovar Llei de la Memòria Històrica que, entre d'altres mesures, 
ordena la retirada de tots els símbols i monuments públics que honoren o 

recorden al franquisme, exalten la revolta militar i la Guerra Civil.  

Malgrat això, a diferents pobles i ciutats com el nostre encara hi ha simbologia 
franquista, fins i tot promoguda des de les pròpies institucions democràtiques.  

A Benigànim en tenim diferents exemples, sent ben representativa la presència al 

plenari de l'Ajuntament de quadres honoraris d'alcaldes feixistes, o el 
manteniment de noms de carrers vinculats a afectes al règim franquista. A més, 

arreu del poble podem trobar plaques que el desaparegut Instituto Nacional de la 

Vivienda va posar als edificis construïts als anys 50, 60 i 70. Unes plaques que 



	

	

inclouen l'emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes derogats per la 

Constitució Espanyola de 1978, i que no es pot considerar que formen part dels 
elements decoratius de les façanes ni que siguen elements informatius.  

Aquestes imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels 
anys foscos de la nostra historia i, per tant, cal retirar allò que va escenificar un 
dels episodis més negres de la mateixa.  

ACORDS 

PRIMER. Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que, 

durant quaranta anys, va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la 

justícia social i els drets de les persones. 

SEGON. Instar al govern municipal de l'Ajuntament de Benigànim a retirar del 

Saló de Plens tots els quadres corresponents a alcaldes de períodes no 
democràtics i afectes al règim. 

TERCER. Instar el govern municipal de l'Ajuntament de Benigànim a que pose en 

marxa un seguit d'actuacions adreçades a identificar i retirar dels edificis, carrers i 
nomenclàtor del nostre poble qualsevol referència o simbologia relacionada amb 

la dictadura franquista. 

 

 

 

En Joan Sanchis i Muñoz 

Portaveu GM Compromís 


