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Descripció del servei.

A partir de la documentació rebuda de l'Ajuntament de Nou Barris (inventari de símbols franquistes i catàleg de 
direccions plaques franquistes), s’ha realitzat: 

1.     Verificació dels 777 símbols franquistes ubicats al districte de Nou Barris.

2.     Documentació gràfica de cadascuna de les plaques/símbols existents i en cas de no existir aquestes, de l'espai 
        buit, segons el catàleg de direccions que el propi Districte de Nou Barris ens ha proporcionat. 

3.      Localització i registre dels presidents/es de comunitat o administradors/es responsables de les finques, amb 
         vistes a una futura comunicació entre veïns/es afectats/es i districte, necessària per a la realització de la segona 
         fase del projecte. 

Es lliura en “pen drive” i document físic (full de càlcul de direccions i plaques afegint la informació aconseguida i un 
vincle des del full de càlcul a la foto obtinguda). 



Antecedents.

A l’any 2014, el Grup de Joves de La Miliciana va demanar en un plenari la retirada de totes les simbologies franquistes 
del Districte de Nou Barris. En aquest moment, la Regidora de Districte, Irma Ragnioni, de Convergència i Unió, va 
negar de l’existència d’aquesta simbologia al Districte. En l’últim ple del 2015, quan ja governava la regidora Janet 
Sanz de Barcelona en Comú, La Miliciana va presentar unes quantes plaques, sobre unes 50
unitats, extretes d’algunes les façanes del Districte. 

Arrel  d’aquest  fet,  l’equip  de  govern  va  demanar  al  Departament  de  Memòria  Històrica  de
l’Ajuntament que es posés en contacte amb el Grup d’Història de Nou Barris per fer un recompte
de la simbologia franquista, sobre tot les plaques d’habitatge amb l’anagrama de la Falange. 

La voluntat del Grup d’Història de Nou Barris era que aquest treball de camp ho realitzés un
col·lectiu d’Aturats/des de llarga durada del territori, per aquest motiu es van posar en contacte
amb  Alter  9B  per  la  seva  vinculació  en  diferents  col·lectius  del  Districte,  i  aquests  ho  van
comunicar a l’Assemblea d’Aturades i Aturats de Nou Barris i a La Miliciana. 
L’Ateneu La Bòbila va ser l’espai i l’interlocutor amb les entitats involucrades per a consensuar el
projecte conjunt i presentar-ho al Districte. 
Totes les converses amb l’Ajuntament, van ser amb les 4 entitats fins a que a l’última etapa de
presentació del projecte va arribar al seu termini. 
La  Miliciana,  el  14  d’abril  en  la  manifestació  del  dia  de  la  República,  va  tornar  a  insistir  a
l’Ajuntament la retirada de la simbologia franquista. Al dia següent, en Carlos Izquierdo, conseller
tècnic del Districte, va aprovar el pressupost per a la seva retirada. 
La Miliciana i el Grup d’Història, van decidir que l’Assemblea d’Aturades i Aturats de Nou Barris
realitzés el treball demandat per l’Ajuntament. El Grup d’Història va facilitar el registre realitzat al 2007 per a començar a treballar. 



Pla d'execució.

És la primera experiència en el Districte, i a l’Ajuntament de Barcelona, en el que es contracten els serveis d’un equip de 
treballadores i treballadors de l’Assemblea d’Aturades i Aturats, en aquest cas de Nou Barris. 

Entre els dies 7 i 13 de Juliol de 2016, aquest equip, format per sis persones en situació
d’atur,  la  majoria  de  llarga  durada,  ha  realitzat  un  mapeig  exhaustiu  de  les  plaques
franquistes instal·lades en les façanes dels edificis del districte, trist record dels 40 anys de
la dictadura franquista. 

S’ha visitat les 732 adreces on inicialment l’Ajuntament tenia inventariades les plaques en
els  diferents  barris,  algunes  d’aquestes  ja  desaparegudes  i  altres  que  no  havien  sigut
detectades. S’ha realitzat un informe incorporant a les adreces senyalades les fotos de les
plaques existents o bé l’espai que ocupaven abans de ser retirades pels veïns/veïnes. S’ha
intentat contactar amb els veïns/veïnes de cada comunitat per a sol·licitar la identificació de
presidents/es de comunitat o gestoria que els representa per a què en la segona fase del
projecte, l’Ajuntament pugui comunicar la pròxima retirada d’aquests símbols franquistes. 

Felicitem a l’Ajuntament del Districte per aquesta actitud valenta que ha servit per a què una
entitat  de  treballadores  i  treballadors  en  situació  d’atur  organitzades  surti  de  la  llarga  i
dolorosa llista de l’atur, encara que només sigui per uns dies. Esperem que es pugui repetir
l’experiència i no sigui la única oportunitat de desenvolupar treballs amb repercussió social i
comunitària al territori. 
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Resum d'actuació:

1. Plaques i relleus revisats .......................................      792 - 100%

2. Adreces visitades ...................................................       732 - 92,4%

3. Plaques existents ...................................................       232 - 29,3%

4. Plaques ja extretes ................................................       560 - 70,7%

5. Administracions de finques o Presidents de 

comunitat contactats .............................................       164 - 70,6%

6. Plaques noves detectades .....................................        15  -  1,8%



Document final

El requeriment final de l’Ajuntament era realitzar:

      1. Document informàtic (en suport pendrive) actualitzat de la realitat dels símbols franquistes en el Districte de Nou 
          Barris amb comentaris corresponents dels veïns/es, indicant els presidents/es de la comunitat o gestories 
          responsables de la comunitat, incloent la foto realitzada al símbol sobre la porta de la comunitat o de la seva 
         absència, en el cas de no existir, així com les fotos fetes en el procés i nombrades amb l’identificador únic del 
          document amb la extensió jpg/jpeg, document que servirà per a les següents fases. 

      2.  Així mateix, entreguem un informe en suport paper del document realitzat. 

Barcelona 18 de juliol de 2016
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