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La CUP homenatjarà les víctimes del
franquisme recordant el
bombardeig de Ripoll
L'acte es farà el proper dilluns 5 de febrer (18h) a la plaça de la Llibertat | Els
cupaires volen que l'acte s'institucionalitzi tal com ja passa amb l'homenatge a
les víctimes de l'Holocaust

La CUP de Ripoll ha presentat l'acte d'homenatge a les víctimes dels bombardejos de la vila que es farà el
proper dilluns a la tarda | Isaac Muntadas

Coincidint amb el 79è aniversari de l'últim bombardeig sobre Ripoll per part de l'aviació feixista, la
CUP retrà un homenatge a les víctimes del franquisme durant la Guerra Civil -14 persones van
morir a la vila durant els bombardejos i 119 ripollesos més, ho van fer al front- el proper dilluns 5
de febrer (18h) a la plaça de la Llibertat. Així ho ha anunciat un dels portaveus de la CUP, Dani
Vilaseca, en una convocatòria de premsa a l'Ajuntament. Els cupaires consideren que és un acte
de ''justícia'' i, segons Vilaseca, si l'objectiu dels catalans és fundar una nova República, un dels
valors a preservar és la memòria històrica.
El portaveu cupaire ha exposat que des de la formació anticapitalista volen impulsar aquest acte
per tal que s'acabi institucionalitzant i no l'hagi de promoure un sol partit polític. Vilaseca pensa
que en el futur s'hauria de convertir en un acte que estigués sota el paraigües de l'Ajuntament
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com passa actualment amb l'homenatge a les víctimes de l'Holocaust ''que també ens sembla del
tot correcte que es faci''. ''Considerem que és de rebut que també es faci un homenatge a unes
víctimes més properes i que van afectar famílies ripolleses'', ha subratllat tot reclamant que el
consistori sigui més proactiu en prendre la iniciativa en aquest sentit.
Per tot això, la CUP ha convidat a totes les entitats, associacions i partits polítics a sumar-se a
l'acte que es farà a la plaça de la Llibertat. Un emplaçament que no ha estat escollit a l'atzar ja que
va ser un dels punts on hi va caure una bomba, la qual va esfondrar un edifici i va provocar
víctimes civils. Vilaseca ha avançat que els actes versaran sobre el tema històric i, per això, ja s'han
posat en contacte amb la comissió de memòria històrica impulsada pel consistori ripollès. A més,
segurament també vindrà algun historiador. La CUP també preveu que hi hagi algun element
simbòlic per homenatjar les víctimes com unes espelmes o llums. El portaveu de la formació de
l'esquerra independentista també ha exposat que cap a mitjans o finals de febrer s'intentarà fer
una visita guiada teatralitzada pels llocs de Ripoll on va haver-hi bombardejos. Precisament, els
cupaires també demanen que es marquin tots els indrets on es van produir aquests atacs aeris.
Eliminar qualsevol reminiscència del franquisme
A banda de guardar a l'agenda una data al llarg de l'any per recordar les víctimes del franquisme,
la CUP també vol acabar amb qualsevol reminiscència d'aquest règim dictatorial. Precisament,
fa uns mesos els cupaires van arrancar una placa de la carretera Barcelona i la van dur a davant
de la caserna de la Guàrdia Civil
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/29614/cup/ripoll/retira/dues/plaques/franquistes/entr
ega/guardia/civil/accio/reivindicativa) . Vilaseca ha apuntat que l'eliminació del nom del carrer del
general Sánchez Fuensanta és el punt més emblemàtic d'aquest assumpte
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/28912/ripoll/creara/comissio/nomenclator/sota/ombr
a/general/fuensanta) . El portaveu cupaire ha assegurat que la majoria de plaques del municipi
estan eliminades i només en queda alguna en habitatges particulars. ''Són en propietats privades
en què no hi pot haver-hi actuació pública'', ha subratllat.
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Un dels membres de la CUP retirant una placa franquista de la carretera Barcelona en l'acte reivindicatiu
que van fer fa uns mesos Foto: Isaac Muntadas
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