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Declaració institucional/moció relativa a la condemna del cop d’Estat 

produït a Espanya el juliol de 1936 

 

La Segona República es va proclamar a Espanya el 14 d’abril de 1931 com a 

conseqüència dels resultats de les eleccions municipals celebrades dos dies abans, que 

van suposar la renúncia del rei Alfons XIII i la seva marxa del país. El mes de juny es 

van celebrar eleccions constituents i les Corts sorgides d’aquests comicis van iniciar el 

procés d’elaboració d’una nova constitució que, finalment, es va aprovar el 9 de 

desembre de 1931. 

 

D’aquesta manera, la Segona República Espanyola es va fonamentar en una democràcia 

de tipus liberal, basada en el reconeixement dels drets individuals exercits mitjançant els 

representants polítics elegits lliurament per la ciutadania, subjecta a l’Estat de Dret i 

emparada en una constitució que establia les seves pròpies mesures de control. Sota 

aquest marc, el nou règim sorgit a Espanya va establir els seus mecanismes de 

funcionament, com per exemple, la celebració de diferents convocatòries electorals que, 

de fet, van permetre l’accés al poder de les diferents ideologies amb representació. 

 

La Segona República va afrontar els reptes més immediats que tenia per endavant 

Espanya en aquells moments: la reforma agrària, la reforma militar, les relacions amb 

l’Església i al qüestió territorial. Altrament, també va realitzar importants passes 

endavant en matèria laboral, educativa i cultural. Evidentment, tot aquest conjunt de 

canvis van comportar importants resistències dels sectors afectats que, des d’un inici, 

havien desconfiat de les intencions d’aquest nou règim. 

 

En aquest sentit, la Segona República va haver de fer front a les conspiracions i intents 

de cops d’Estat que es van produir internament i, a la vegada, es va situar en un escenari 
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internacional emmarcat pel període d’entreguerres i per l’accés al poder del feixisme i el 

nazisme a Itàlia i Alemanya. Aquests fets, juntament amb l’eclosió i agitació ideològica 

que es va produir en aquells anys, van generar un clima de tensió que es va aprofitar per 

posar en qüestió la legitimitat i el funcionament de la jove democràcia espanyola. 

 

 

El resultat de les eleccions de febrer de 1936, on la coalició d’esquerres coneguda com a 

Front Popular va aconseguir una clara victòria, va activar els elements colpistes dins una 

part de l’Exèrcit i les forces extremistes de dretes que no acceptaren el resultat de les 

urnes i es va obrir el camí per la materialització definitiva del cop d’estat que, des de 

determinats sectors, es venia preparant des de feia estona. D’aquesta manera, el 17 de 

juliol la rebel·lió es va iniciar al Marroc de la mà del general Franco i, en els dies 

següents va avançar cap a l’interior de la península provocant l’inici de la Guerra Civil. 

Aquesta desembocaria en la victòria de les forces colpistes, ja plenament identificades 

amb els moviments feixistes que havien triomfat a altres països europeus i que van 

esdevenir aliats claus en el plànol polític internacional i militar per a la victòria, en 

concret l’Alemanya del III Reich nazi i la Itàlia de Mussolini. El resultat de la Guerra 

Civil conduiria a una llarga dictadura i a una repressió que s’allargaria durant massa 

anys, fins a la mort del dictador. 

 

Per tot això, l’Ajuntament d’Artà aprova la següent declaració institucional: 

 

1. L’Ajuntament d’Artà manifesta el seu rebuig al cop d’Estat que es va produir contra  

la Segona República, i que es va materialitzar el 18 de juliol de 1936, i totes les 

conseqüències que se’n van derivar. 

 

2. L’Ajuntament d’Artà acorda la ubicació d’un crespó negre a la façana de 

l’Ajuntament en senyal de dol, reconeixement i respecte de totes aquelles persones que 

van lluitar en defensa dels valors democràtics de la Segona República i que van ser 

víctimes de la repressió que es va produir després del cop d’Estat, donant la seva vida 

pels valors que defensaren. 


