MOCIÓ PROPOSANT EL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’AVINGUDA JUAN CARLOS I
DE L’HOSPITALET
Vist que la instauració de la monarquia a l'Estat espanyol no va ser fruit d’un procés
democràtic, sinó que va ser imposada com a conseqüència directa d'una dictadura, basant
la seva legitimitat en la decisió de Francisco Franco, de qui esdevé hereva. A la fi del
franquisme el poble espanyol va ser privat de poder decidir el seu cap d'estat, en un
procés de transició imperfecte, tutelat i que no va acabar de trencar amb el règim anterior.
Vist que els Borbons són responsables directes de la pèrdua de les llibertats nacionals que
encara els catalans no hem recuperat, i són els representants d'una dinastia que ha estat
protagonista d'etapes de repressió, prohibicions i persecució de la cultura catalana.
Vist que després de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 contra la població
indefensa als col·legis electorals, La monarquia espanyola va tornar a aparèixer mitjançant
un discurs del rei Felip VI totalment indigne, sense demanar disculpes, ni apel·lar al diàleg,
ni tenir una paraula pels més de 1.000 ferits.
Vist que la monarquia és una institució desfasada i anacrònica, i que representa uns valors
completament allunyats del principi d'igualtat entre ciutadans, aprofitant el blindatge
constitucional per mantenir privilegis d'aforament i immunitat davant la llei, que empara i ha
fomentat en el seu entorn conductes opaques i proclius a la corrupció.
Atès que el Rei Juan Carlos I, té una trajectòria marcada pels escàndols i els casos de
corrupció en el seu entorn més directe.
Atès que a Catalunya, fruit de la massiva i constant mobilització social dels darrers anys,
s'ha fet evident que la majoria de la població no se sent representada en absolut per la
monarquia espanyola.
Atès que gran part dels ciutadans de l’Hospitalet es caracteritzen per estar compromesos
amb valors republicans com són la igualtat d’oportunitats, la llibertat, la solidaritat i la
justícia social.
Atès que des dels Ajuntaments hem d’escoltar i atendre totes les sensibilitats socials, per
tant també hem d’escoltar el clam social per superar l’actual relació de submissió a la
monarquia espanyola i per no retre cap homenatge ni fomentar la simbologia monàrquica
en la nostra ciutat.
Atès que el mes d'abril del passat any 2015 el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va
aprovar una moció en defensa de la República reivindicant la vigència dels valors
republicans com la sobirania popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la
plurinacionalitat de l’Estat, on el mateix Ajuntament reclamava el dret de la ciutadania a
escollir lliurement el seu cap d'Estat.
Atès que en febrer de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un nou nomenclàtor on es
modificava el nom del carrer “Pedrosa A” pel d’“Avinguda de Juan Carlos I”.

Vist que amb l’aprovació del nomenclàtor es va perdre una oportunitat de batejar aquest
carrer amb un nom de persona o topònim més adient.
Vist que és necessari un acte de reconeixement a molts ciutadans de l’Hospitalet que han
vist trepitjats els seus drets i llibertats individuals i que no se senten representants per
aquesta simbologia monàrquica.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Polític Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet que proposi a la comissió del nomenclàtor
iniciar els procediments necessaris per a la substitució del nom de l’Avinguda de Joan
Carles I per un dels noms de reserva del nomenclàtor de l’Hospitalet.
Segon.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del
Senat.

