
OS GRUPOS POLÍTICOS DE COMPOSTELA ABERTA E MAREA ATLÁNTICA,  AO
ABEIRO  DO  DISPOSTO  NO  REGULAMENTO  ORGÁNICO  DA  EXCMA.
DEPUTACIÓN DA CORUÑA,  PRESENTAN A SEGUINTE MOCIÓN CON MOTIVO
DO OITENTA ANIVERSARIO DO INICIO DA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

O 18 de xullo de 2016 cumpriranse oitenta anos do golpe de Estado que deu
inicio á Guerra Civil Española. O golpe trouxo non só a guerra, senón tamén
as case catro décadas da ditadura encabezada por Francisco Franco.

E con ela, a represión –tanto a violencia física como a social-, o aillamento
internacional e o exilio, a imposición de doutrinas oficiais, a fin da liberdade
e, en definitiva, o quebranto dos valores democráticos e dos avances sociais
que,  doutro  xeito,  poderían  terse  asentado  no  noso  país  con  bastante
anterioridade.

Aínda que en Galiza non houbo fronte de guerra en sentido convencional,
cómpre falar dunha auténtica guerra de exterminio contra civís desarmados,
contra todo aquilo que representase ou simbolizase o réxime democrático
republicano  nacido  en  abril  de  1931  e  o  proceso  que  desembocou  na
aprobación en referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia  impulsado
polo  Partido  Galeguista.  O  alzamento  militar  e  a  represión  deixaron  en
Galiza máis de 5.000  vítimas. 

Na Galiza, como no resto do Estado español, segue pendente unha reflexión
seria e profunda, desde a perspectiva democrática e afrontada con ánimo
de superación,  do acontecido en 1936.  É preciso  ver  o  pasado de xeito
conxunto  como sociedade,  e  facelo  desde  o  punto  de  vista  dos  valores
humanos e democráticos.  Só así  se superará a división cultural,  social  e
política que provocaron a guerra e o franquismo.

Noutra  orde  de  cuestións,  existen,  aínda  hoxe,  numerosas  limitacións,
censuras e dilacións que impiden a historiadores, familiares das vítimas, e á
cidadanía  en  xeral,  coñecer  a  realidade  do  sucedido  ou  paradoiro  das
persoas  desaparecidas.  Nos  currículos  educativos,  o  desenvolvemento  e
consecuencias da guerra apenas se estudan fóra do plano militar e político.
É importante cambiar o tratamento que se dá á guerra, ao franquismo e á
represión no sistema educativo.

Estas  apreciacións  aparecen  recollidas  no  relatorio  da  ONU  sobre
desaparicións forzadas en España. Nel, afírmase de forma rotunda que non
se  está a cumprir a Carta dos Dereitos Humanos no referido ao dereito á
verdade, no referido á investigación das causas e dos culpables da represión
e das desaparicións violentas.

Ademais de cumprirse oitenta anos desde o inicio da guerra, en 2016 tamén
se celebrará o corenta aniversario das eleccións de 1976, que supuxeron o
inicio  do  proceso  constituínte  culminado  en  1978.  É  pois  un  momento
oportuno  para  facer  un  balance  equilibrado  do  noso  pasado,  e  superar
definitivamente as consecuencias daquel conflito bélico.



Por todo o exposto, recollendo tamén as recomendacións da Declaración de
Vilaboa (http://www.igmemoria.com/novas/declaracion-de-vilaboa), que vén
de aprobar a Iniciativa Galega pola Memoria, os grupos asinantes propoñen
ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:

1) A  Deputación  Provincial  da  Coruña  expresa  a  súa  condena  e
rexeitamento, sen paliativos, do golpe de Estado de xullo de 1936 que
deu inicio á Guerra Civil Española, así como da ditadura do xeneral
Francisco Franco imposta tras a contenda.

2) A Deputación Provincial da Coruña anima aos concellos da provincia a
recuperar,  ao  longo  do  ano  2016,  a  súa  memoria  democrática,
lembrando  aos  cargos  electos,  funcionarios,  mestres,  e  demais
cidadadáns  e  cidadás  represaliados  en  cada  municipio  durante  a
guerra  e  a  ditadura  polas  súas  crenzas,  militancias  e  actividades
públicas. 

A  Deputación  da  Coruña  tributará  no  seu  Salón  de  Plenos  unha
homenaxe  a  todas  as  persoas  que  formaban  parte  en  1936  das
corporacións  locais  e  que  foron  fusiladas  tras  consellos  de  guerra
sumarísimos ou paseadas e ametralladas nas gabias, personalizando
esa homenaxe, entre outras persoas, en López Bouza, presidente da
Deputación da Coruña en 1936 e  presidente do Comité  Cental  de
Autonomía  de  Galicia,  en  Ánxel  Casal,  alcalde  de  Santiago  de
Compostela, e en Xaime Quintanilla, alcalde de Ferrol. 

3) A Deputación Provincial da Coruña insta ao Goberno que xurda das
eleccións do pasado 20 de decembro a asumir o deber moral e legal
ao que o obrigan as leis españolas e os convenios internacionais, no
referente ao dereito á verdade, e á reparación ás vítimas da guerra e
da ditadura e aos seus familiares.

De xeito máis concreto, esta Deputación insta ao Goberno do Estado
a  establecer  unha  Comisión  da  Verdade  composta  por  expertos
independentes  e  de  prestixio,  dando  así  cumprimento  ás
recomendacións das Nacións Unidas.

4) A Deputación Provincial da Coruña comprométese a conmemorar o 80
aniversario  do  inicio  da  Guerra  Civil,  en  colaboración  con
historiadores e asociacións de vítimas, para que esta data sirva para
celebrar  e  conmemorar  os  valores  democráticos,  a  valoración  das
vítimas represaliadas, e promover a resolución pacífica dos conflitos.

Así  mesmo, insta á Xunta de Galicia a que, dentro do seu ámbito
competencial, poña en marcha programas similares

http://www.igmemoria.com/novas/declaracion-de-vilaboa


5) A Deputación Provincial da Coruña insta ao Ministerio e á Conselleria
de Educación a revisar os currículos escolares no relativo á Segunda
República  española,  a  Guerra  Civil  e  o  franquismo,  para  que  o
alumnado  tome  conciencia  dos  valores  democráticos  e  sociais
xurdidos durante os anos 30 e as terribles consecuencias que esta
guerra fratricida tivo para a decapitación política, cultural, económica
e social de Galiza.

A Coruña, 30 de decembro de 2015

Ado.: Manuel Dios Diz Asdo.: Daniel Díaz Grandío

Portavoz de Compostela Aberta Portavoz  de  Marea
Atlántica


