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PARLAMENT DE L’ALCALDESSA EN LA COMMEMORACIÓ DE LA 
MORT DE LLUÍS COMPANYS. 15/10/2018 

 
 
 
Bon dia a tothom. Amics i amigues,  
 
 
L'any 1990, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va donar el nom de Lluís 
Companys i Jover a aquesta rambla, en demostració del respecte de la ciutat 
envers la personalitat històrica de qui fou president de la Generalitat entre 1934 i 
1940.  
 
En aquest indret, cada 15 d’octubre, representants polítics i de la societat civil 
vilanovina ens trobem per recordar la figura del president Companys i també el 
que va significar la seva mort per afusellament, el seu assassinat, al Castell de 
Montjuïc.  
 
Han passat 78 anys, gairebé 8 dècades, i la memòria del president Companys 
continua marcada per uns fets infames, víctima d’un procediment sumaríssim 
sense cap garantia de neutralitat. Un judici en què es va decidir la seva condemna 
per motius polítics, amb una clara intencionalitat d’exemplificar el càstig als 
enemics del règim i de ferir profundament les institucions catalanes.  
 
Encara avui, 78 anys després, la memòria de Lluís Companys, com la de tantes 
persones perseguides i assassinades pel Franquisme, continua pendent de 
reparació. Mentre a Catalunya ja s’estan tramitant els documents que acrediten la 
nul·litat dels judicis franquistes, i la família de Lluís Companys el rebrà 
properament, a Espanya això és encara lluny de ser realitat.  
 
A ple segle XXI, en una era en què la informació i el coneixement són àmpliament 
accessibles per al conjunt de la població, l’anul·lació dels judicis sumaríssims del 
franquisme continua essent un tabú en molts sectors de la societat espanyola, 
començant per les seves institucions. El règim, ho veiem en el dia a dia, és encara 
viu i està enquistat.  
 
Ens preocupa profundament l’auge dels moviments d’ultradreta que estan 
ressorgint actualment a tota Europa. Fa pocs dies, ens feia estremir escoltar el 
portaveu d’un partit dient que calia abolir lleis com la de Memòria Històrica, que 
simplement es limita a reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura.  
 
A Vilanova i la Geltrú, fa molts anys que manifestem el nostre compromís i que 
exigim que les institucions han de promoure el dret a la veritat, a la justícia i a la 
reparació de les víctimes. I avui ho tornem a fer, aquí, a la rambla dedicada a 
Lluís Companys.  
 
Aquests dies, el record de Lluís Companys i el seu judici injust se’ns fa molt 
present. Afortunadament, el context polític és incomparable amb el de 1940, que 
era un context de post-guerra i d’inici de dictadura. Però som molt conscients que 
vivim en un moment històric de flagrant feblesa democràtica, una situació que fa 
només uns anys ens hauria estat inimaginable en un Estat de Dret, membre de la 
Unió Europea.  
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Ni avui, ni cap dia de l’any, no oblidem que els catalans i les catalanes tenim 
representants civils i polítics a la presó i a l’exili, per motius polítics i ideològics. 
Acusats de delictes que no han comès. No ens n’oblidem.  
 
Demà, 16 d’octubre, farà un any –un any!-, que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, dos 
presidents d’entitats que sempre han promogut i promouen l’emancipació 
nacional de manera cívica i pacífica, són en presó preventiva. 365 dies 
injustament privats de llibertat. 
 
La commemoració d’avui, volem que sigui més que mai un dia de crida a la 
llibertat, a la justícia i a la igualtat. I també una crida a la fraternitat, perquè 
només des d’un esperit d’entesa, de respecte mutu i de preservació de la 
convivència podrem reconstruir els pilars de la democràcia que han estat i que 
estan essent malmesos.  
 
Us animo, a tots els que sou aquí, en representació de partits polítics, entitats, 
ciutadans i ciutadanes a títol individual, a ser sempre defensors dels valors de la 
democràcia: no hi renunciem mai, perquè només en una veritable democràcia es 
poden garantir els drets fonamentals de totes les persones, els drets que ens fan 
lliures i sobirans.  
 
Amigues i amics, gràcies per ser aquí un any més, pel que simbolitza Lluís 
Companys, per la democràcia i per la llibertat. 
 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 2018 
 


