
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ DE LA NOMENCLATURA, SIMBOLOGIA I TÍTOLS 
HONORARIS DE MANLLEU DEDICATS A PERSONATGES FRANQUISTES, FEIXISTES 

I MILITARISTES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

40 anys després de la mort del dictador Francisco Franco, malauradament, encara queden als nostres 
carrers vells vestigis d’ideologia i caràcter franquista, feixista i militarista. La recuperació de la memòria 
històrica del nostre poble encara és, en molts aspectes, una tasca pendent de reconeixement a la història 
de les generacions que ens han precedit. És totalment incomprensible que, en ple segle XXI, es conservi 
nomenclatura i simbologia imposada pel règim franquista i es mantingui aquest fet dins la normalitat civil i 
l’acceptació institucional. Si bé durant l’anomenada transició democràtica es va decidir optar per solucions 
de consens i discretes, en el marc del moment polític i social actual és necessari i un acte de normalitat 
democràtica actuar eliminant tot símbol d’opressió feixista dels nostres carrers. 

Els carrers Vázquez de Mella i Casanovas Tona són exemples paradigmàtics dels vestigis feixistes que 
romanen a Manlleu. Josep Casanovas Tona va ser nomenat alcalde-president al capdavant de la Junta 
Gestora Municipal, organisme constituït immediatament després de l’entrada de les tropes franquistes a 
Manlleu el 4 de febrer del 1939 i que substituïa il·legítimament l’Ajuntament republicà. També cal destacar 
que ja havia estat alcalde de la vila entre els anys 1926 i 1930, durant la dictadura de Primo de Rivera, fet 
que reafirma el seu caràcter antidemocràtic i reaccionari. Per la seva banda, Vázquez de Mella, d’origen 
carlí i ultracatòlic, simbolitza la conciliació de l’Església i l’Estat i els ideals que gestaren el moviment que 
acabaria desembocant en el Cop d’Estat que iniciava la Guerra Civil l’any 1936.  

Des d’un punt de vista democràtic, tampoc és acceptable ni comprensible el fet que Manuel González 
Garriga, feixista convençut, ex-alcalde franquista i “Jefe Local del Movimiento Nacional”, ostenti el títol de 
fill adoptiu de Manlleu. També és reconegut amb el mateix títol el General Valerià Weyler, militar espanyol i 
ministre de guerra que va destacar per la seva sanguinària actuació a la Guerra de Cuba, on fins i tot va 
ordenar la creació de camps de concentració. A més, Weyler també dóna nom actualment a un carrer 
manlleuenc. 

Per tot això i per la memòria dels nostres avis i àvies que van haver de patir la repressió i l’exili, proposem 
que l’Ajuntament de Manlleu assumeixi els acords que exposem a continuació.  



ACORDS: 

• L’Ajuntament de Manlleu es compromet a substituir la nomenclatura dels carrers Vázquez de Mella, 
Casanovas Tona i General Weyler per nous noms que siguin fruits d’un procés participatiu que 
tingui en compte l’opinió del veïnat així com la manca de noms femenins en els carrers. Així mateix, 
el consistori també es compromet a facilitar l’adaptació de les veïnes i veïns a la nova 
nomenclatura  mitjançant diferents mesures, ja sigui mantenint els dos noms durant un període de 
temps limitat i acordat i/o oferint assessorament al veïnat en aspectes burocràtics. 

• L’Ajuntament de Manlleu retirarà el títol de fills adoptius al General Valerià Weyler i Manuel 
González i Garriga.  

• L’Ajuntament de Manlleu iniciarà un estudi sobre l’origen i significat de la nomenclatura actual dels 
carrers de la vila i de les circumstàncies en les quals van ser establerts. 

• S’eliminaran els monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic encara existents 
al poble. 
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