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LA SÍNDICA SUPERVISA DUES QUEIXES CIUTADANES 

CONTRA L’EXPOSICIÓ DE FRANCO AL BORN 
 

Una de les reclamacions inclou uns 9.500 suports digitals recollits a través de 

Change.org 

 

Vilà ha fet arribar una petició d’informació al consistori en la qual pregunta, entre 

altres aspectes, per la motivació i la justificació de l’exhibició de l’obra i per què es 

fa a l’espai públic 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2016. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, supervisa dues queixes ciutadanes contra l’exposició de Franco al Born. 

Una de les reclamacions inclou uns 9.500 suports digitals recollits a través de la 

plataforma Change.org. Vilà ha fet arribar una petició d’informació al consistori en la qual 

pregunta, entre altres aspectes, per la motivació i la justificació de l’exhibició de l’obra i per 

què es fa a l’espai públic.   

 

A la primera de les denúncies, presentada el 3 d’agost, un ciutadà mostra el seu profund 

malestar i el dels seus familiars, que van patir la guerra o van ser represaliats pel 

franquisme, per l’anunci de l’exhibició de l’estàtua de Franco en un lloc tan concorregut i 

de memòria històrica per Catalunya, com és el Born. El veí demana a la síndica que 

requereixi al consistori que no s’exposi l’estàtua al carrer. 

 

A la segona de les queixes, amb entrada a la Sindicatura de Greuges de Barcelona el 28 

de setembre, una veïna explica que vol aturar l’exposició de Franco al Born i que, en 

aquest sentit, va obrir a l’agost una petició a Change.org, que ja porta recollits uns 9.500 

suports. 

 

La ciutadana subratlla, entre altres qüestions, que aquesta exposició i la seva ubicació és 

una ofensa per a molts catalans i catalanes. També considera que els diners que costa la 

mostra es podrien destinar a beques menjador.  

 

A banda de la motivació i justificació per l’exhibició de l’obra, la síndica va demanar, el 

passat 5 d’octubre, a l’Ajuntament un còpia del projecte de l’exposició, titulada Franco, 

Victòria, República. Impunitat i espai urbà. Vilà resta a l’espera de resposta a la seva 

petició. 


