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La bandera republicana oneja a
l'Ajuntament pels 90 anys de la II
República
ERC, la Crida i Junts s'abstenen perquè volien que també hi fos l'estelada i la
rèplica de la pancarta original

La bandera en un dels pals, a la plaça Doctor Robert | Albert Hernàndez

Aquest dimecres, 14 d'abril, es commemora els 90 anys de la proclamació de la II República i
Sabadell recorda aquesta efemèride amb la hissada de la bandera tricolor en un dels pals del
consistori, que es troba a la plaça Doctor Robert.

? Avui es commemora el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República i, per acord de
la Junta de Portaveus, oneja la bandera republicana a la façana de l'Ajuntament de #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
?Imatge del 14 d'abril de 1931 (#AHS
(https://twitter.com/hashtag/AHS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) )
?Avui 14 d' abril de 2021
#MemoriaHistoricaSbd
(https://twitter.com/hashtag/MemoriaHistoricaSbd?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/pjZdG5OW9g (https://t.co/pjZdG5OW9g)
? Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) April 14, 2021
(https://twitter.com/Aj_Sabadell/status/1382231015603765249?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/34014/bandera-republicana-oneja-ajuntament-pels-90-anys-ii-republica
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Es tracta d'un acte simbòlic que es va aprovar, aquest dilluns en Junta de Portaveus
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/34001/bandera-republicana-penjara-facanaajuntament-pels-90-anys-ii-republica) , celebrada de forma extraordinària, amb els vots a favor
dels dos socis de govern, PSC i Podem; les abstencions d'ERC, la Crida per Sabadell i Junts per
Sabadell i la posició contrària de Cs.
En una piulada, l'Ajuntament ha compartit dues fotografies, una en qüestió, de l'Arxiu Històric de
Sabadell, en la qual hi apareix la pancarta que es va penjar al balcó de l'edifici el 2931, on s'hi
podia llegir: "Visca la República". De fet, les abstencions de republicans, cupaires i Junts va
motivada, en part, perquè la proposta inicial volia que es tornés a mostrar aquest missatge
(http://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/11266/sabadell-torna-penjar-pancarta-visca-republica1931) , així com una estelada.
Sigui com sigui, entre algunes de les justificacions per hissar la bandera republica és que el
període 1931-1936 "va ser per a moltes generacions del nostre país l'única experiència
veritablement democràtica de les seves vides", així com per la instauració de la Generalitat de
Catalunya, que va ser de forma provisional, el 17 d'abril de 1931, i definitiva, amb l'aprovació de
l'Estatut de Núria, el 9 de setembre de 1932.
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