
 

 
 
 
 

 
MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE LA 
BANDERA VERMELLA, GROGA I MORADA DE LA SEGONA REPUBLICA A LA 
FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÖ DEL 90è ANNIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 
SEGONA REPÚBLICA 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el 14 d’abril de 2021 es compliran 90 anys de la proclamació de la Segona 
República, la primera experiència plenament democràtica tant de la història de 
Catalunya com del conjunt de l’Estat. 
 
Atès que va promulgar una de les  constitucions més democràtiques i avançades 
d’Europa en aquell moment, que en l’article primer definia el país com “una 
República democràtica de treballadors de tota classe, que s’organitza en règim de 
Llibertat i Justícia”. 
 
Atès que durant la Segona República va instaurar-se la Generalitat de Catalunya: de 
forma provisional, el 17 d’abril de 1931; després, de manera definitiva, amb 
l’aprovació de l’Estatut de Núria, el 9 de setembre de 1932 i les primeres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 20 de novembre de 1932. De la Generalitat republicana 
és hereva la Generalitat actual, un cop restablerta l’any 1977. 
 
Atès que el 14 d’abril de 1931 va ser també proclamada la República a Sabadell per 
part de l'alcalde provisional, Salvador Ribé, i que volem posar en valor la tasca dels 
homes i les dones que van tenir responsabilitats a l’ajuntament republicà de la nostra 
ciutat. 
Atès que precisament amb motiu d’unes eleccions municipals celebrades el 12 
d’abril de 1931 va ser possible proclamar la República, de les quals aquest dilluns 12 
d’abril de 2021 també es compleixen 90 anys. 
 
Atès que la Segona República va ser objecte d’un cop d’Estat executat l’any 1936, 
entre d’altres, pel general Franco, i que milers de persones van perdre la vida 
defensant-la, tant durant la Guerra Civil com en la lluita antifranquista. 
 
Atès que el període 1931-1936 va ser per a moltes generacions del nostre país 
l’única experiència veritablement democràtica de les seves vides. 
 
Atès el compromís històric de la ciutat de Sabadell amb el republicanisme, ratificat 
pel Ple de Sabadell el 22 de març de 2018 mitjançant l’aprovació de la moció en 
defensa dels valors republicans el 17 de setembre de 2019, donant suport a la 
consulta ciutadana sobre monarquia o república, celebrada a Sabadell el 6 d’octubre 
de 2019. 
 
Per tots aquest motius la Junta de Portaveus adopta els següents: 
 

 
 
 



 

 
 

ACORDS: 
 

ÚNIC.- Que la bandera vermella, groga i morada de la Segona República es pengi 
de la façana de l’edifici consistorial el dia 14 d’abril de 2021. 
No obstant això la Junta de Portaveus resoldrà. 
 

L’alcaldessa, 

 

Marta Farrés Falgueras 
  
 


