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PER UN PAÍS LLIURE DE SÍMBOLS FRANQUISTES
Assemblea General Ordinària – Sabadell, 27 de febrer de 2016

Són moltes les nostres viles i ciutats les que encara mantenen més de 40
anys després de la mort del dictador Francisco Franco i, per tant, de la fi del
règim franquista, molts dels símbols d’aquest període negre de la nostra
història.
Els i les joves com a agents de transformació i de motor de canvi no volem
que es mantinguin ni un sol instant més. Necessitem potenciar molt la
nostra incipient democràcia amb mètodes de participació potents i amb la
implicació de la ciutadania en la presa de decisions. No veiem doncs com
això és compatible mantenint i vanagloriant figures que no tant sols han
esberlat la democràcia al nostre país, sinó que l’han coartat i segrestat. No
podem mantenir ni un minut més estàtues, noms de carrers i diferents
símbols i nomenclatures d’aquells qui es van dedicar a represaliar, torturar i
assassinar en nom d’un règim que no ha sigut mai suficientment
condemnat, mai suficientment dut davant la justícia.
Les entitats juvenils ens sentim identificades amb els valors republicans
com la solidaritat, llibertat, fraternitat, igualtat d’oportunitats, o la justícia
social. Per això cal que a les nostres pobles i ciutats hi hagin carrers i
figures que siguin símbol d’aquests valors.
Ens queda molta feina per fer com a societat per recuperar la nostra
memòria històrica, per dignificar les víctimes i aquestes al·legories no fan
sinó pensar que hi ha qui no vol posar en qüestió aquest període de la
nostra història i els seus protagonistes.
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Per tot això les entitats del CNJC resolem:
1. Exigir a tots els ajuntaments que mantinguin símbols franquistes la
seva immediata retirada.
2. Impulsar des del CNJC una campanya de denúncia a través de les
xarxes socials.
3. Treballar perquè les entitats municipalistes, l’ACM i FMC, també s’hi
comprometin i donin suport a la retirada d’aquests símbols.
4. Demanar la substitució de les nomenclatures de carrers amb referent
franquista per un referent amb valor republicans.

Resolució presentada per l’àmbit de polítiques del CNJC
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