
Moció per la commemoració de la II República Espanyola 

 

El 14 d’abril es compliran 85 anys de la proclamació de la II República, el 

primer règim democràtic de la història d’Espanya que va instaurar un 

veritable Estat de Dret i va proclamar la primera constitució democràtica. 
 

Aquesta constitució republicana va plasmar el principi d’igualtat davant la 

llei de tots els ciutadans i ciutadanes al proclamar Espanya com “una 

república de treballadors de tota classe que s’organitza en règim de 

Llibertat i de Justícia”. Va instaurar els principis de laïcitat a l’Estat i de 

sobirania popular, establint el sufragi universal per homes i dones; la 

propietat privada va quedar subjecte als interessos econòmics generals; es 
van desenvolupar els estatuts d’autonomia, es va reconèixer el matrimoni 

civil i el divorci així com l’ensenyament primari laic, gratuït i obligatori. 

 

La II República va promoure l’avanç en la transformació de la nostra 

societat, en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la 

consecució de la justícia social. 
 

El 14 d’abril ha de ser una data reivindicativa per reclamar el dret a la 

República i fer un homenatge a tots els alcaldes i regidors dels ajuntaments 

d’aquell període. 

 

A proposta dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida Alternativa, Socialista i Agrupació de Electores Se Puede El Prat, 

s’acorda: 

 

1. Que el 14 d’abril onegi la bandera republicana a la seu consistorial 

per fer un homenatge a totes les persones que van defensar la II 

República així com al període democràtic que va suposar. 

2. Proposar a la Comissió de Nomenclàtor Municipal que designi un 
espai de la ciutat dedicat a la República, així com altres espais 

dedicats a Lluís Serra Giribert, alcalde republicà del Prat afusellat al 

Camp de la Bota, i a Josep Gibert Pascual, alcalde republicà 

empresonat arran dels fets d’octubre de 1934. 

3. Que l’ajuntament del Prat doni suport a actes commemoratius i 

divulgatius que es puguin organitzar a l’entorn de l’aniversari de la 
proclamació de la II República i el que va significar. 

 

______________________________________________________ 

 

Sotmesa la proposta a votació: 

APROVADA PER MAJORIA 

A Favor: Se Puede El Prat, ICV-EUiA, PSC, ERC, Guanyem, CDC, regidors no 
adscrits (2) 

En Contra: PP 

Abstencions: - 

______________________________________________________ 

 

Acta del ple: 
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC10I0ZP&i

d=5094 
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