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En el ple del passat 28 de juliol vaig presentar, en nom del grup municipal Crida per Granollers-

CUP, una pregunta a l'alcalde Mayoral sobre si el PSC pensava replantejar-se el nom de la plaça 

Manel Montañá,  subtinent franquista i membre d'una nissaga carlina de Granollers. ¿No és una 

contradicció que des del consistori s'impulsi la cultura de pau, la potenciació de la memòria del 

bombardeig, i que alhora s'honori a famílies franquistes a les places granollerines? 

La  resposta fou que la Comissió de Nomenclàtor ho va revisar en els anys 80, i que si en aquell 

moment es va decidir mantenir el nom no hi ha raons per fer ara un canvi. Tal i com diu El 9 Nou 

del passat divendres, la meva condició d'historiadors, i ara de regidor de la Crida-CUP, fan que 

aquest em sigui un tema molt proper, per la qual cosa em veig obligat a fer una sèrie de 

puntualitzacions. 

En primer lloc espero que l'alcalde respongués sense pensar gaire en els arguments que va 

donar; justificar el nom amb la revisió dels anys 80 és un argument sense pes atès que no té en 

compte les recerques de l'amic Joan Garriga, que són posteriors i que demostren com els 

membres de la família Montañá, el 18 de juliol de 1936, estaven preparats a Granollers per 

endegar el cop d'estat feixista; o les meves sobre l'entramat repressor franquista i la implicació 

de la pròpia família Montañá que, resumides, vam publicar a El 9 Nou. 

En segon lloc, els avenços assolits en temes de memòria històrica, i que es van materialitzar a 

Catalunya amb la Llei del Memorial Democràtic, i a l'Estat amb la Ley 52/2007 de Memoria 

Històrica, fan que s'hagin de revisar disposicions anteriors, com aquests dies s'està recordant al 

País Valencià degut a l'incompliment, per part de Rita Barberá, d'aquesta normativa, que diu que 

“els escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d'exaltació personal o 

col·lectiva de l'aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura hauran de ser 

retirades dels edificis i espais públics”. 

En tercer lloc, és totalment contradictori que Granollers sigui una ciutat promotora de pau, que 

faci una declaració institucional com la que vam aprovar al mateix ple a favor de l'abolició 

d'armes nuclears, que commemori el bombardeig de la ciutat a càrrec de les pròpies tropes 

franquistes, i que, en canvi, n'honori un d'ells. 

Ja sabem que aquest és un tema que en diverses ocasions s'ha plantejat, i que costa que els 

nostres polítics reconeguin errors, però el govern socialista del qual forma part el senyor 

Mayoral des d'aquells anys 80 i la Comissió de Nomenclàtor es van equivocar en acceptar aquest 

nom, i fora bo reconèixer els errors. 

És per això que al setembre el nostre grup demanarà una nova reunió de la Comissió de 

Nomenclàtor per reconsiderar el nom de la plaça, tot apel·lant la condició del Sr. Mayoral de 

Vicepresident del Comitè Executiu de Mayors for Peace des de l’agost de 2009, i que mentrestant 

mantindrem la campanya “Fora noms franquistes de les places de Granollers. Feixisme mai més!” 

per tal de visualitzar que encara tenim molta feina per recuperar la dignitat de les víctimes del 

feixisme. 


