
Moció que presenta el grup d'ERC-MES per declarar al Rei Felip VI de borbó
“persona non grata"

L'any 1977, a petició d'|gnasi de Ribot -ú|tim alcalde de Girona del període franquista-
el Pie del consistori gironí aprová la recuperació del títol Príncep de Girona per I'hereu
de la Corona. Ribot també va decidir entregar al Rei Joan Carles, perqué fossin
concedits al Ilavors princep, tot un seguit d'atributs histórics de la ciutat, entre ells el

bastó, l'espadí ¡ ia medalla de la ciutat. Posteriorment un Pie de l'Ajuntament de 1981

ratificá aquesta decisió.

Anys després, concretament el juny de 2014, el Pie va aprovar una moció en qué es
manifestava que el consens polític tant de l'epoca franquista, l'any 1977, com de
I'época de la transició, l'any 1981, ja no existia ¡ que, conseqúentment, el títol de
Príncep de Girona “no representava" la ciutat. Finalment, el marc de 2016 el Ple va
tornar a aprovar una moció que reiterava aquesta desafecció cap a la institució

monárquica ¡, a més, condicionava la participació institucional de l'Ajuntament als
actes de la Fundació Princesa de Girona a un canvi de nom d'aquesta.

Ei nostre grup pensa que la monarquia ha anat perdent prestigi amb el pas dels anys,
especialment a Catalunya ¡ Girona, on des de fa temps s'ha generat un important
sentiment ciutadá de discrepáncia envers els valors que representa. La institució reial,

imposada pel dictador, és obertament contraria als anhels de canvi que han manifestat
els ciutadans de Catalunya i de Girona en les darreres conteses electorais.

Tot just la setmana passada, el Rei Felip VI de borbó es va tornar a manifestar en
contra de la voluntat del poble catalá d'autodeterminar-se, quan nosaltres haguéssim
agra'it que el seu paper institucional fos semblant al de la reina d'Anglaterra en el

context del referéndum sobiranista d'Escócia. Aqui, en canvi, el Rei ha pres part en

contra de la voluntat de la majoria dels catalans ¡ de les catalanes.

ParaI-Ielament, ¡ en el transcurs d'aquell acte, Felip Vi va condecorar a l'exministre

franquista Rodolfo Martín Villa, perseguit per la justicia internacional per crims contra
la humanitat. Concretament se'l considera presumpte responsable, juntament amb
Manuel Fraga, de l'assassinat de cinc obrers en els fets de Vitoria de l'any 1976. El

nostre grup considera inacceptable que un Cap d'Estat suposadament democratic,
malgrat que la seva Iegitimitat derivi de ia voluntat del dictador, participi de ia impunitat

dels crims del franquisme ¡ rebi als seus responsables amb tots els honors.

Per totes aquestes raons, ¡ perque creiem que la monarquia és ©nstitud&gjhsel£ta,traú
, _
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Declarar al Rei Felip VI de borbó persona non grata.

Demanar a la Casa Reial que retiri el títol de Princesa de Girona a l'hereva del

tron del Regne d'Espanya, ¡ a qualsevol dels seus future successors, en tant

que aquest títol no representa a la majoria de gironins ¡ gironines.

Reiterar l'acord aprovat pel Ple de marc de 2016 de no participar dels actes de
la Fundació Princesa de Girona mentre l'esmentada Fundació dugui aquest
nom.

Manifestar la voluntat del Ple de Girona de superar l”anacrónica institució de la

monarquia espanyola a través d'un procés constituent escrupolosament
democratic que ens ha de portar a la proclamació de la República catalana.

Fer arribar aquests acords a la Casa Reial, al govern de |”Estat, al govern de la

Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris de les Corts Generals
¡ del Parlament de Catalunya. "'

TU]
Maria Mercé Roca Perich

Portaveu grup municipal d'ERC—MES

Girona, a 3 dejuliol de 2017
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