
MOCIÓ DE LA CUP PER CANVIAR EL NOM DE LA PLAÇA ESPANYA

Atès que l’indret que avui s’anomena Plaça Espanya ha tingut, al llarg de la Història, diverses
denominacions, algunes de populars i d’altres d’oficials. Quan es va construir l’institut, l’any 1927,
se la coneixia amb el nom de Plaça del Grupo, pel Grup Escolar. El primer nom oficial fou el de
Plaça Victòria Eugènia,  i  l’any 1931,  amb l’arribada de la República, el  Ple de l’ajuntament va
canviar-ne el nom pel de Plaça Francesc Macià. Aquest nom va durar 8 anys, fins que després de
l’entrada a la ciutat de les tropes franquistes, les autoritats feixistes van imposar, unilaterlament, el
nom de Plaza España. 

Atès que  el  mateix dia que els  feixistes van rebatejar  la  plaça (el  25 de febrer  del  1939),  la
comissió gestora va acordar canviar la nomenclatura dels següents carrers:

- Avenida del Caudillo, als tres trams actuals de la Muralla.
- Paseo José Antonio, des del carrer Àngel Guimerà fins a l'actual Pla. Espanya.
- Paseo García Valiño, des de la Pla.Espanya fins a la Carretera de Vic.
- Plaza de los Mártires, l'actual Plaça Major.
- Plaza General Mola, l'actual Plana de l'Om.
- Calle Tercio Nuestra Señora de Montserrat, al carrer de les Piques.
- Calle 24 de enero, data de l'entrada dels nacionals a Manresa, a l'actual carrer Francesc Juanola.
- Plaza División Azul, a la Plaça 11 de setembre.
- Avenida de la Cruzada Española, a l'Avinguda de les Bases de Manresa.
- Calle Comunión Tradicionalista, al carrer Oms i de Prat.

A dia  d’avui,  tots  els  noms  imposats  pels  feixistes,  excepte  el  de  plaça  Espanya,  han  estat
revocats.

Atès que  ja el primer ajuntament post-franquista, al Ple de gener de l’any 1980, va debatre la
oportunitat de canviar el nom de la plaça Espanya. Aleshores, la proposta del PSAN fou rebutjada
amb l’argument que «ja hi havia una comissió que tractava el tema».

Atès que  l’any 2000 el Ple d’aquest ajuntament va tornar a debatre sobre el nom de la plaça,
aquest cop a conseqüència d’una moció d’ERC. La moció, a instàncies del Col·lectiu Desvalls (que
aleshores organitzava l’Aplec dels Països Catalans) demanava, simplement, «modificar el nom de
l'actual Plaça d'Espanya per Plaça de Joan Fuster». La proposta fou rebutjada amb els vots en
contra del PSC, ICV i  PP. En lloc de la moció inicial,  s’acabà aprovant una proposició que es
comprometia a «mantenir el nom de plaça d'Espanya i reservar el nom de Joan Fuster per a un
carrer o plaça de la ciutat». Aquest acord va tenir el vot en contra de CiU i ERC. Al mateix ple es va
rebutjar una esmena de CiU que demanava «constituir una comissió formada per un representant
de cadascun dels grups municipals per tal de presentar en el Ple ordinari del mes de setembre una
proposta sobre el nom més adient per a l'actual plaça d'Espanya».

Atès  que,  al  marge  de  les  iniciatives  institucionals,  els  moviments  socials  de  Manresa  han
expressat reiteradament, durant els anys, la voluntat de canviar el nom de la plaça. L’any 1989 van
ser els col·lectius feministes els que van proposar el canvi, i el dia de la dona treballadora van
col·locar una placa amb el nom de Plaça 8 de març. L’any 2000 fou el col·lectiu Desvalls qui va
decidir fer el canvi de placa, acte que es va repetir els anys següents. Finalment, el passat 24 de
febrer foren diverses col·lectius independentistes els que van canviar la placa de Plaça Espanya
per la de Plaça de la República. 

Atès que,  com ha quedat  clar,  la plaça de l’Institut  ha anat  canviant  de nom (o mantenint-lo)
seguint les vicissituds dels canvis polítics del nostre país.  



Atès que l’1 d’octubre del 2017 es va convocar i celebrar un referèndum d’autodeterminació per tal
de decidir el futur del nostre poble, i els resultats van deixar molt clar que, tot i la brutal repressió
de l’Estat Espanyol, les manresanes i manresans volen majoritàriament que Catalunya esdevingui
un estat independent en forma de República, i volen deixar de forma part del regne d’Espanya.
Aquest resultat s’ha vist refermat a totes les eleccions celebrades els darrers anys, ja que en totes
les  comtesses electorals  els  partits  independentistes  han obtingut  més del  60% dels  vots.  La
composició d’aquest ple, amb 20 de 25 regidors republicans, és un altre reflex d’aquesta realitat
inqüestionable. 

Atès que la plaça de l’Institut és un indret molt cèntric i característic de la nostra ciutat, i per tant el
seu nom oficial hauria de fer sentir còmode a la majoria de manresanes i manresans. 

Atès que a la plaça de l’Institut no hi viu pràcticament ningú i per tant el canvi de nom no tindria
cap efecte negatiu.

Per  tots  aquests motius el  Grup Municipal  de la  CUP proposa al  Ple  l’adopció dels  següents
ACORDS:

1. Fer els passos necessaris perquè la comissió de nomenclàtor iniciï el procés per canviar el nom
de Plaça Espanya pel de Plaça de la República, i reservar el nom Espanya per a un altre carrer o
plaça de la ciutat.

No obstant, el Ple decidirà

Jordi Masdeu Valverde, GM de la CUP

Manresa, 12 de març de 2018


