Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12
de desembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC, PER L'HOMENATGE
ALS MORTS CALAFELLENCS PEL NAZISME I DECLARACIÓ DE MUNICIPI ANTIFEIXISTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ramon Ferré i Solé

A la nostra vegueria, des de principis dels anys 90, hem pogut veure una disminució molt
important de la seva presència i de les agressions efectuades. Però l'estat de latència
d'aquests grups feixistes i racistes ha anat in crescendo en els darrers anys, segurament a
causa del blanquejament realitzat des d'alguns partits polítics d'àmbit estatal i dels mitjans
d'informació. A més, el recorregut judicial de militants d'extrema dreta sempre ha estat
benèvol i en tenim massa exemples, com el cas de l'assassinat de Guillem Agulló, al 1993,
a mans de Pedró Cuevas i d'altres reconeguts personatges de l'extrema dreta valenciana,
que només va complir 4 anys de presó; l'absolució de l'anomenat grup neonazi
"Armagedon" al 2005; o bé la vintena de neonazis del Baix Penedès que van assaltar
l'Ateneu Popular de Calafell agredint als joves que hi eren dins, que també en van quedar
absolts al 2006; com també l'absolució d'un grup de persones que acumulaven armes de
foc automàtiques i un llançagranades al 2014 en l'anomenada operació Pànzer... i així un
llarg etcètera on la impunitat d'aquests feixistes ha donat marge a la seva organització en
espais com España 2000, Alianza Nacional, Democràcia Nacional, Plataforma per
Catalunya, VOX i d'altres.
Els delictes d'odi i discriminació en la vessant d'orientació política han augmentat en un
185'5% l'any 2018 respecte del 2017, essent 434 les denúncies cursades en aquest
àmbit, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d'extrema dreta. Aquest
indicador ens exigeix ser absolutament transparents en les nostres posicions, com a
organitzacions polítiques, envers aquells que promouen l'odi i el feixisme a casa nostra.
Entenem que les eines per expressar idees legítimes de manera democràtica i no- violenta
tenen encaix en qualsevol estat de dret però, bevent de la paradoxa de Karl Popper, no es
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El feixisme i les pràctiques totalitàries poden semblar propis del segle passat, però a l'estat
espanyol encara queden reminiscències d'allò que en altres estats es va vèncer i que al
nostre s'ha deixat que es reinventés. En el present, existeixen entitats i col·lectius de
caràcter feixista i autoritari que, tot i que representen una part residual de la societat, cal
combatre des de totes les posicions, i la institucional ha d'estar a l'alçada de les
circumstàncies. Malgrat que l'estat espanyol mai no ha depurat les organitzacions
polítiques que promouen l'odi i les seves expressions violentes, als carrers se'ls porta fent
front des de fa dècades.
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pot ser tolerant amb els intolerants. Al feixisme se li planta cara, no se'l debat. En
homenatge als assassinats pel nazisme de casa nostra, creiem que es indispensable
promoure la memòria històrica i dignificar el record d'aquells que ho van patir de forma
directa. Dos calafellencs van morir al camp de concentració de Gusen, annex a
Mathausen, en Ferran Romeu Just(1906) i Ferran Tetas Miró(1897) tots dos morts entre els
anys 1941 i 1942.
Per tot l'exposat, els Grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular- Alternativa
Municipalista de Calafell i Esquerra Republicana de Catalunya, proposa al Ple de
l'Ajuntament els següents
ACORDS
Primer.- Que Calafell es declari formalment municipi Antifeixista.

Tercer.- Que l'Ajuntament defensi els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere
que disposem al nostre municipi.
Quart.- que l'Ajuntament denegui l'ús d'espais, com els equipaments públics i la via
pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica,
cultural, de gènere o polític. Expressament es denegarà el permís a entitats que, en els
seus estatuts de manera directa o indirecta, facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el
racisme, el masclisme i/o l'homofòbia.
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Cinquè.- Que l'Ajuntament faci una campanya permanent de neteja de propaganda
d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre
tipus, evitant així que al municipi s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons
publicitaris racistes, masclistes, homòfobs, feixistes i/o xenòfobs.
Sisè.- Que l'Ajuntament, un subjecte actiu per prevenir i actuar en la identificació, i si cal a
la detenció dels individus que exhibeixin simbologia feixista a l'espai públic o que facin
activitats o propaganda d'activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de
gènere o ideològica.
Setè.- Que l'Ajuntament condemni formalment totes les manifestacions i declaracions que
facin apologia del racisme, el feixisme, la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació
contra els drets humans. Aquest valors són totalment incompatibles en una democràcia
real i rebutjades pel conjunt de la societat.
Vuitè.- Que l'Ajuntament es personi com a acusació popular contra qualsevol acte delictiu
d'aquest tipus que, presumptament s'hagi produït al municipi.
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Segon Que l'Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del seu municipi i
defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals.
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Novè.- Que l'Ajuntament s'adhereixi a la campanya de l'"Stolpersteine" per tal de
dignificar la memòria dels morts pel nazisme a Calafell. En cas de no ser possible perquè
no es trobi el darrer habitatge d'aquestes víctimes, instal·lar una placa o monument en un
indret cèntric del municipi.
El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del
PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de
Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de
SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, adopta el següent acord:
ÚNIC: No aprovar la moció presentada pels grups municipals de la CUP i ERC, per
l’homenatge als morts calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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