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L'Audiència de Tarragona suspèn
la retirada del monument franquista
fins que no resolgui el recurs
contra la llicència d'obres
El Corembe, col·lectiu que va presentar el recurs, ha convocat una concentració
en contra de la retirada del monòlit

El monument franquista de Tortosa vist des del Pont de l'Estat. | Sofia Cabanes

[ACTUALITZACIÓ 13:25] La Comissió per la retirada dels símbols franquistes reclama "una actitud
proactiva" a l'Ajuntament
Davant la decisió del Jutjat número 2 de Tarragona de resoldre la mesura cautelar de paralitzar
provisionalment l'execució del permís d'obres atorgat per l'Ajuntament de Tortosa, la Comissió per
la retirada dels símbols franquistes ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament que "no
s'inhibisca de la situació i que adopte una actitud proactiva a favor de la dignitat democràtica", així
com "que duga a terme tots els recursos legals al seu abast contra esta mesura cautelar per tal que
es puga complir la Llei de Memòria Històrica al més aviat possible i d'esta manera Tortosa
s'allibere d'esta exaltació pública d'un règim dictatorial feixista". Lamentant els entrebancs que fins
al moment han impedit la retirada, des de la Comissió demanen també a la resta de regidores i
regidores que mantinguen el seu compromís.
"Volem manifestar el nostre convenciment que estes maniobres dilatòries per mantenir el
monument en peu no aconseguiran el seu objectiu i el monument serà definitivament
desmantellat", reblaven, tot afirmant que esperen que el Jutjat administratiu número 2 de
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Tarragona resolga amb urgència els recursos.
[10:47] L'Audiència de Tarragona suspèn la retirada del monument franquista fins que no
resolgui el recurs contra la llicència d'obres
La jutgessa ha ha dixat en suspens l'execució de la llicència d'obres sol·licitada pel
Departament de Justícia de la Generalitat per tal de dur a terme la retirada del monument de
Tortosa. Així ho ha comunicat este divendres l'Audiència de Tarragona, qui ha dictaminat l'aturada
del procés mentre es resol el recurs contra la llicència d'obres presentat pel Col·lectiu per la
Reinterpretació del Monument (Corembe). Des del Corembe s'aplaudeix la notícia, si bé l'encaixen
amb prudència. "És un triomf al sentit comú i a fer les coses ben fetes", ha manifestat a l'ACN el
seu portaveu, Joan Royo. El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona va suspendre
les obres de retirada del monument franquista de Tortosa, el passat 1 de juliol, fins que no
es resolguessen les mesures cautelars per la retirada del monument presentades pel Corembe.
Paral·lelament, el Corembe ha convocat una concentració en contra el desmuntatge del
monument, el proper 15 de juliol, a les 19.30 hores, al passeig de l'Ebre, just davant del
monument. El Col·lectiu ha presentat, al llarg d'estos mesos, un total de tres recursos: contra la
descatalogació patrimonial del monument, contra la licitació de les obres de retirada del monument i
contra la llicència d'obres. Esta última en qüestió va ser la que va aturar les obres a principis de
juliol, doncs el Corembe va posar en coneixement del jutjat que la Generalitat havia decidit avançar
les obres, inicialment previstes per al 18 de juliol.
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