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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 21 DE GENER. 
 
 
L’any 2016, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va prendre un acord de Ple per 
unanimitat on cada 21 de gener es faria un homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i 
de la Dictadura per fer palès que la “memòria és present” i la vulneració dels drets 
humans que van patir les persones que van defensar l’Estat votat democràticament. 
Aquesta vulneració no ha estat ni jutjada ni reparada.  
 
En els darrers anys, per fer front a l’oblit que han patit les persones represaliades i les 
seves famílies, un oblit que moltes vegades ha estat deliberat, voluntari i conscient, s’ha 
imposat la cultura del “deure de la memòria” per mantenir-lo viu i reconèixer en el 
present fets que semblen llunyans, però que cada cop, per desgràcia, tornen a estar 
més d’actualitat.  
 
Si fem realitat que la “Memòria és present”, lluitarem i farem front a “l’etern retorn”. 
Concepte que per primer cop van postular els estoïcistes i que molts literats i pensadors 
han incorporat a les seves obres i els seus assajos. Lluitarem contra aquest fatalisme 
que la història és cíclica i que els esdeveniments tendeixen a repetir-se.  
 
No ho permetrem. Fem buit de contingut aquest concepte de l’etern retorn, fem realitat 
que l’acció i les accions que donen sentit a la nostra existència virtuosa: el bé, la veritat, 
la justícia i la bellesa; també serveixin par garantir un món on totes les persones 
tinguem una vida justa i digna. El futur no ha de ser per força pitjor que el present, sinó 
que és a les nostres mans imaginar i construir-ne un de millor.  
 
Estem veient com l’extrema dreta està agafant més espai a la nostra societat, aprofitant 
el desencís i la desigualtat existent en la població. Aquests moviments que qüestionen 
la democràcia i els valors humans aglutinen més i més adeptes fent servir arguments 
populistes: tot oferint solucions senzilles a problemes complexos i cercant un enemic a 
qui fer responsable de tot el que passa. 
 
Aquest ressorgir del feixisme més desacomplexat el palpem cada dia: el tancament 
d’una societat en si mateixa enfront de la solidaritat, l’autoritat jeràrquica davant 
l’autoritat moral, fer-nos ser idèntics en lloc d’acceptar la pluralitat i la diferència; 
potenciar la xenofòbia i l’odi en lloc de la diversitat i la humanitat, el patriarcat en lloc de 
l’equitat, la imposició en lloc del debat i el diàleg.  
 
Hem de treballar per aquesta Cultura de la Pau, una cultura basada en els valors, els 
comportaments, les actituds, les pràctiques, els sentiments i les creences que ens hi 
porten, enfront d’aquells que volen que la violència i la imposició en siguin els motors. 
 
Cal fer una crida a passar a l’acció en un moment en què la societat sembla que s’ha 
tornat només observadora. Totes i tots podem enumerar i anunciar quines són les 
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diferents problemàtiques que fan que aquest món no assoleixi els ideals d’un món més 
just: el populisme, el canvi climàtic, la desigualtat social, l’imperi dominant del món 
econòmic o el negacionisme, en moltes de les seves formes, per exemple. Però aquesta 
capacitat d’enunciar és la que moltes vegades ens porta a la inacció, al pessimisme i a 
la idea que no es pot actuar ni fer res davant la magnitud d’aquestes problemàtiques.  
 
Hem de fer front a aquesta inacció. Hem de lluitar! Hem de ser actius! Hem de passar a 
l’acció! No podem permetre que el desànim ens faci ser només observadors! Ara és 
l’hora de prendre partit.  
 
Amb aquesta declaració i amb el compromís que hi expressem, fem front de manera 
ferma i contundent a aquests moviments polítics feixistes que volen tornar a èpoques de 
foscor i de repressió; alhora que  honorem les persones que abans de nosaltres van 
lluitar, fins i tot deixant-s’hi la vida, per aconseguir una societat justa i fonamentada en 
els drets humans. Recordem les vilanovines i vilanovins que van lluitar contra el 
feixisme, aquelles que van rebre els estralls de la guerra també a la nostra ciutat, les 
que van haver de marxar a l’exili i totes les que es van quedar i van patir 40 anys de 
dictadura franquista.  
 
A Elles i Ells el nostre més sentit reconeixement. 

 
 
 
 
 

 


