
MOCIÓ DE LA CUP, A PROPOSTA D'ARRAN VALLS, PER A LA REVISIÓ DE LA 
NOMENCLATURA, SIMBOLOGIA I TÍTOLS HONORARIS DE VALLS DEDICATS A 
PERSONATGES I INSTITUCIONS FRANQUISTES, FEIXISTES I MILITARISTES.

Exposició de motius

1. El 17 de maig del 2007 la CUP i l'Assemblea de Joves de Valls van presentar al govern municipal 
una “Proposta de Revisió General de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Valls dedicats 
a personatges i institucions franquistes, feixistes i militaristes.” Aquesta proposta simplement 
demanava començar a treballar en aquesta línia a partir d'un procés de participació, consulta i 
diàleg. Aquesta petició va ser desatesa pel govern municipal.

2. El 26 d'octubre del 2007, la CUP va presentar una moció per establir un nou “mètode de proposta 
i elecció de topònims per a les vies urbanes de Valls”. La moció es va aprovar per unanimitat i 
establia: “Crear un grup de treball específic, dins la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat 
i Cultura, integrat per representants dels diferents grups municipals, perquè elabori una proposta a 
presentar a l'esmentada comissió informativa i que incorpori nous mecanismes de participació 
ciutadana en el procés actual que segueix l'Ajuntament de Valls respecte a la denominació de les 
vies urbanes del municipi i, si s'escau, s'elevi al Plenari.”

3. El 2010 el Memorial Democràtic va presentar el Cens de simbologia franquista de Catalunya, on 
constaven vuit símbols franquistes a valls.

4. El 2013 el govern municipal va decidir unilateralment posar el nom d'Espai Ca Creus al nou 
equipament cultural on s'ubica la Biblioteca Carles Cardó, les oficines de cultura de l'Ajuntament i 
el Centre Cívic. Joan Creus, propietari de la fàbrica que s'ubicava en aquest emplaçament, fou un 
destacat membre del règim franquista. Aquest fet demostra la necessitat d'un sistema participat 
d'elecció de nous noms per a no agreujar el problema de la nomenclatura franquista.

5. La premsa local s'ha fet ressò d'aquest fet i de la pervivència de símbols i noms de carrers 
franquistes a Valls.

6. La construcció d'un país en llibertat és contradictori amb la conservació sense reserves de la 
nomenclatura i simbologia imposada pel règim franquista i amb el manteniment d'aquest fet dins la 
normalitat civil i l'acceptació institucional. Si bé durant la transició es va optar per a solucions de 
consens o bé discretes, el moment polític i social actual exigeix actuar amb normalitat i eliminar la 
imposició del record de l'opressió feixista.

Acords

Donats tots aquests antecedents, l'Ajuntament de Valls acorda:

1. Iniciar durant el proper any una revisió general de la nomenclatura, simbologia i títols 
honoraris de Valls dedicats a personatges i institucions franquistes, feixistes i militaristes. 
L'Ajuntament elaborarà un cens d'aquests elements i iniciarà un mecanisme de debat i 
revisió que compti amb les parts afectades i tots els grups polítics. 

2. Aquest procés de revisió serà públic, amb l'objectiu de donar a conèixer la situació a la 
població, promoure'n la participació i rememorar el període històric.

3. Qualsevol altra denominació que l'Ajuntament de Valls hagi d'escollir per a centres, edificis, 
etc. seguirà el mateix procés que se segueix a l'hora d'escollir noms de carrers i places, amb 
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la intervenció de tots els grups polítics i l'IEV.
4. En l'elecció de noms per a qualsevol via pública, centres, edificis, etc. hi participarà (a banda 

dels grups polítics i l'IEV) l'associació de veïns afectada, així com qualsevol altra entitat que 
ho sol·liciti i tingui relació amb l'element de debat.

Valls, sis de març del 2015.


