Moció de la CUP per canviar el nom del Carrer Alfons XII pel de Carrer de la República Catalana

Atès que el 3 de novembre de l'any 1933 (per tant en període republicà) es va aprovar en aquest
mateix consistori l'obertura d'un nou carrer entre l'estació del Nord i el carrer del Born.
Atès que, tot i aquests orígens republicans, el carrer fou obert l'any 1966 amb el nom de Carrer
Alfons XII.
Atès que Alfons XII no fou un personatge destacat per a la història de la nostra ciutat, i no realitzà
cap mèrit que justifiqui la seva presència al nomenclàtor manresà, més enllà de ser descendent de la
família dels Borbons, i de ser el rei responsable del retorn de la monarquia espanyola després de la
Primera República.
Atès que aquesta restauració borbònica fou conseqüència d'un pronunciament militar, dirigit pel
General Arsenio Martínez-Campos Antón, i en cap cas fruit de la voluntat popular expressada
democràticament.
Atès que l'origen del nom del carrer és atribuïble, únicament, a la voluntat del regim franquista
d'imposar uns referents espanyolistes i antidemocràtics a la població catalana.
Atès que aquest consistori ha mostrat, reiteradament, el seu tarannà republicà i la seva nul·la
identificació amb la monarquia en general, i amb la monarquia borbònica en particular.
Atès que la monarquia borbònica espanyola, de la qual Alfons XII n'és un dels més destacats
membres, no és cap exemple de cultura democràtica, més aviat tot el contrari, com demostren els
darrers escàndols i casos judicials.
Atès que a la nostra ciutat no hi ha cap espai públic que faci referència a la República Catalana, tot i
la clara voluntat de la població manresana d'avançar en la seva construcció.
Atès que aquest mateix ajuntament, els anys 2008 i 2009, ja va canviar noms de carrer per motius
relacionats amb la memòria històrica (carrers Capità Cortès, Bisbe Perelló i Alcalde Montardit), i el
procés de substitució no ha produït efectes negatius significatius.
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
1. Iniciar el procediment necessari per tal de canviar el nom del vial actualment anomenat “Carrer
Alfons XII” i substituir-lo pel de “Carrer de la República Catalana”.
No obstant, el Ple decidirà.
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