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La CUP defensa una nova llei de la
memòria històrica amb la República
Catalana
La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa sosté que "no té
sentit" arribar a l'1-O sense un compromís ferm de retirar el polèmic monument
franquista d'enmig del riu Ebre

La diputada de la CUP, Mireia Boya, i altres assistents a la roda de premsa sobre la memòria històrica, a la
plaça de l'església vella de Corbera d'Ebre. | ACN

La diputada de la CUP Mireia Boya ha defensat una nova llei de la memòria històrica que
substitueixi l'actual de l'Estat, la qual ha titllat de "descafeïnada" i "poruga". La formació ha
presentat aquest dimarts al matí les seves propostes en matèria de memòria històrica a l'antiga
església de l'emblemàtic poble vell de Corbera d'Ebre (Terra Alta). Per la seva banda, des de la
Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa s'ha aprofitat per reivindicar un cop
més la retirada del monument franquista enmig del riu Ebre i ha carregat contra l'Ajuntament de
Tortosa per no tirar-ho endavant. "No té sentit presentar-nos a l'1-O i encarar una nova
república sense el compromís real de la retirada dels símbols franquistes de les nostres places i
carrers", ha declarat la portaveu, Esther Baiges.
Baiges ha criticat "els últims episodis a Tortosa", en referència al fet que el consistori del
municipi, en la seva opinió, es preocupa més d'eliminar de la via pública les expressions i
mostres de rebuig en contra del monòlit que no pas de la seva retirada en sí, fins al punt, segons
ha afegit, de "muntar un dispositiu de vigilància amb policia camuflada vigilant el monument". "No
s'entén", s'ha lamentat.
Tant la portaveu de Tortosa com de la plataforma lleidatana "Acaba amb la placa", han expressat
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la "vergonya" compartida que els respectius consistoris no aplanin el camí per retirar els símbols
franquistes dels territoris, però que ambdós col·lectius estan convençuts de continuar lluitant i han
agraït el paper de la CUP per a la recuperació de la memòria històrica, tant des dels municipis com al
Parlament.
En aquest sentit, la diputada de la CUP, Mireia Boya, ha exposat que ja s'han fet alguns passos
per a la memòria històrica, com ara l'obertura de fosses, el banc d'ADN o l'eliminació de símbols
franquistes als carrers, "però encara en queden rastre". A partir d'aquí, ha defensat una llei de
memòria històrica pròpia i aprofitar la llei de transitorietat "per derogar lleis que no volem com la
d'amnistia".
"Volem jutjar els botxins, els assassins, els torturadors... sense haver d'anar a l'Argentina a ferho, volem jutjar-los a tots, la Nova República permetrà jutjar als que van col·laborar amb el
franquisme, no hi té lloc la impunitat", ha etzibat Boya. "L'1-O significa una nova oportunitat,
quan "just es compleixen 81 anys del cop d'estat feixista, i aleshores ja ens van robar una
república", ha dit.
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