General | Redacció | Actualitzat el 20/11/2018 a les 13:50

ERC vol que la Fundació Francisco
Franco sigui entitat «non grata» a
Tarragona
Ricomà demana a l'alcalde que convoqui una Junta de Portaveus per fer una
declaració institucional de rebuig a aquesta fundació
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona demana que el consistori declari la Fundació
Francisco Franco entitat non grata a la ciutat. La petició dels republicans arriba davant les notícies
de la possible instal·lació a Tarragona d'una seu de la fundació que exalta la figura del dictador.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/29862/fundacio/francisco/franco/es/vol/installar/tarra
gona)
El portaveu dels republicans afirma que "l'objectiu d'aquesta fundació és la glorificació de la figura i
els fets d'un dictador criminal i no pot tenir cabuda en cap societat democràtica". Pau Ricomà
demana a l'alcalde que convoqui una Junta de Portaveus per fer una declaració institucional de
rebuig a aquesta entitat i per explorar totes les vies legals possibles per impedir la seva
implantació a Tarragona.
Ricomà expressa que "el feixisme s'ha de combatre a tot arreu i a l'ajuntament de Tarragona no li
pot tremolar la mà a l'hora de manifestar que no són benvinguts a la nostra ciutat".
Aquesta tarda, el Fòrum per la Memòria Històrica, Plataforma Antifeixista i la CUP han convocat una
roda de presentar conjuntament una moció a l'Ajuntament perquè hi hagi un posicionament
unànime contra la instal·lació de la Fundació Francisco Franco a la ciutat de Tarragona.
Pla d'expansió de la fundació feixista
La Fundación Francisco Franco es vol expandir i un dels seus objectius és fer -ho a Tarragona.
Segons avançava El Periódico
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20181114/fundacio-franco(
delegacio-barcelona-7145170) la setmana passada, el president de la fundació, el general retirat
Juan Chicharro, s'hauria reunit a Barcelona fa tres setmanes amb una seixantena de persones
per parlar de les intencions d'aquest col·lectiu. La fundació va fer una crida, el passat 27 d'octubre,
per tal d'aconseguir delegats "que vulguin implicar-se en la defensa de la veritat històrica" a totes
les demarcacions possibles. Segons el mitjà, ja han rebut ofertes de "voluntaris de 35 províncies".
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