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DISCURS DE L’ALCALDESSA EN LA COMMEMORACIÓ DEL 79è 

ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS 

 

Bon dia a tothom, 

 

Avui, 15 d’octubre, fa 79 anys de l’assassinat del Molt Honorable president Lluís 

Companys. Afusellat pel feixisme l’any 1940, després d’un consell de guerra 

sumaríssim i sense cap garantia processal, un judici a tota llum il·legal, ignominiós i 

vergonyós que, a dia d’avui, la justícia espanyola encara no ha declarat nul. Com ja 

sabeu, en aquesta data cada any l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú commemora la 

mort de Companys, la seva figura i també les víctimes del franquisme. 

 

Avui, però, no podem realitzar aquest acte amb normalitat, perquè no estem en una 

situació de normalitat democràtica. La repressió de l’Estat Espanyol cap a Catalunya i 

la seva ciutadania continua sent la mateixa. Ahir mateix en vam tornar a veure el 

rostre més dur, amb la sentència que condemna els líders polítics i socials 

independentistes a 100 anys de presó. No podem acceptar de cap manera aquesta 

sentència injusta i venjativa, no podem acceptar aquesta vergonya.  

 

Tenim càrrecs electes escollits legítimament a la presó i a l’exili, per defensar i portar 

a terme un mandat democràtic del poble català, per posar les urnes. Tenim 

centenars d’encausats pel procés. I a més a més, des de finals de setembre, tenim 

més persones empresonades, per justificar un relat de violència que el moviment 

independentista sempre ha rebutjat. 

 

Per això avui és més important que mai RECORDAR. Commemorar, reparar i fer 

memòria és una obligació de les administracions. No volem oblidar la nostra història, 

no volem oblidar com l’estat ens ha perseguit i continua perseguint-nos. Ha fet servir 

la represàlia de forma habitual i constant... però nosaltres insistirem en reivindicar la 

justícia real, la democràcia plena, la dignitat com a poble i el dret a 

l’autodeterminació. 

 

Els anys 30 del segle passat, el feixisme que s’alçà contra un Govern escollit 

democràticament a les urnes, va provocar un estat dictador i feixista, que va 

perpetrar més de 180.000 execucions entre els anys de l’aixecament i el 1945, més 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 2 

de 2.500 fosses comunes, més de mig milió d’exiliats, més de 140.000 persones 

desaparegudes... Són dades demolidores, esfereïdores. Però també hem de parlar de 

la vulneració sistemàtica dels drets humans, del patiment i del trauma psíquic que va 

comportar aquesta repressió des de la por i des del voler invisibilitzar a centenars de 

milers de persones.  

 

Va ser i encara és una catàstrofe social immensa!!  

 

Va ser una barbàrie total i no és pot banalitzar, distorsionar, maquillar o endolcir 

com llegim, escoltem i vivint en aquests darrers temps. Ho hem de dir ben clar i ben 

fort: la presència de la dictadura encara està present entre nosaltres, ha sobreviscut 

al pas dels anys i encara estem pendents del reconeixement legal i polític complert a 

les víctimes i les seves famílies.  

 

No oblidem i no oblidarem.  

 

Avui recordem la mort del president Lluís Companys, però també rememorem la 

seva vida en la defensa de les llibertats i els drets fonamentals. 

 

Des d’aquí vull denunciar la criminalització de l’independentisme i la persecució de 

totes les idees contràries al sistema polític i econòmic actual. No permetrem que 

banalitzin un altre cop traient contingut i significat a les paraules per manipular 

l’opinió i la realitat, per afavorir els seus interessos partidistes, sectaris i excloents. 

 

Defensarem pacífica i democràticament els drets i llibertats de tots i totes, 

defensarem un estat democràtic i republicà i ho farem enfront d’un estat que té 

dèficits democràtics del tot evidents. Ho reivindiquem també avui, des del carrer, i 

ho farem tots aquests dies que venen. Perquè la força està en la voluntat dels pobles 

i el futur és a les nostres mans.   

 

Moltes gràcies.  

 

 

Olga Arnau i Sanabra 

Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 2019 


