
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-M ES I LA  
CUP DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER LA RETIRADA DE SIMBOLS 
BORBÒNICS  
APROVADA 
 
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Moviment d’Esquerres, i Maria Sirvent i Escrig, del Grup Municipal 
de la Candidatura d’Unitat Popular, d’acord amb allò que estableixen els 
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, 
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atenent que la dinastia borbònica no ha destacat per la defensa de les 

llibertats generals, ni les dels catalans, ni per la defensa de la democràcia , 

sinó sovint tot el contrari.  

Recordant que la ciutat de Terrassa va ser conquerida per les tropes 

borbòniques durant els tràgics dies de setembre de 1713 on la ciutat va 

ser cremada i saquejada tot i la resistència que tingué lloc als seus carrers. 

Volem fer evident que la presència en els carrers de Terrassa de diferents 

figures relacionades amb els monarques i altres membres de la família, 

mai han estat noms que reconeguessin la tasca en favor de la ciutat o del 

país dels seus representants sinó que ha servit per intentar simpatitzar 

amb un poder que moltes vegades ha estat aliè a la ciutat. 

Un poder representat per una família “reial” on, el comportament 

vergonyant de molts dels seus membres, ni representa ni ha de ser 

commemorat de cap manera pels habitants de Terrassa. 

Deixant palès que cap Cap d’Estat ha de ser nomenat sense passar per les 

urnes i cal acabar amb els privilegis sanguinis de qualsevol estirp.  

 

Proposem els següents acords: 

 

1.- Revisar en el marc de la Comissió del Nomenclàtor i procedir si s’escau 

als canvis de noms referits a la simbologia monàrquica de la nostra 

història contemporània en el nomenclàtor, especialment tots aquells 

imposats sota la dictadura franquista. 

 

2.- Retirar qualsevol símbol de les dependències municipals que enalteixi 

la dinastia borbònica o qualsevol dels seus membres. 



 

3.- Remetre aquests acords a la Casal Reial Espanyola per tal que en 

tinguin constància.  

 

 

  
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el mé s escaient. 
 
 
 
 
 
 
 
Isaac Albert i Agut      
Portaveu del GM d’ERC-MES                 
 
Terrassa,  febrer de 2016 
 


