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A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i
Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució sobre la creació d’un memorial de la Guerra Freda, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

A les acaballes de la Segona Guerra Mundial, i en especial en finir aquesta, l’enfrontament entre el bloc soviètic i el bloc occidental va donar lloc a un període històric conegut com a Guerra Freda, de tal durada i abast que té encara un clar i notable
impacte sobre la geopolítica actual.
Al llarg de les dècades que van seguir la derrota del nazi-feixisme a Europa, i
de l’imperialisme japonès al continent asiàtic i al Pacífic, les dues grans potències
es van enfrontar indirectament en una multiplicitat de terrenys: de la cursa armamentista a la cursa espacial, dels boicots olímpics a l’aixecament del Teló d’Acer,
passant, evidentment, per una llarga sèrie de conflictes bèl·lics, molts dels quals en
el context de la descolonització, en els que la Unió Soviètica i els Estats Units s’enfrontaven mitjançant faccions interposades.
En aquest context, la dictadura franquista, que malgrat la seva afinitat amb els
règims de Hitler i Mussolini i l’enviament de la División Azul al front oriental, no
es va involucrar plenament al costat de les potències de l’Eix en la Segona Guerra
Mundial, va saber fer del seu anticomunisme un actiu per situar-se com a aliat del
bloc occidental en el context de la Guerra Freda, evitant de pas cap intervenció que
restablís les llibertats democràtiques al país.
Així, amb el patrocini dels serveis secrets dels Estats Units, l’any 1953 es va posar en marxa, a Pals, l’emissora anomenada Radio Liberty, posteriorment fusionada
amb Radio Free Europe. La ràdio tenia per objectiu arribar a potencials oients als
països del bloc comunista, en el context de la constant pugna entre les dues superpotències.
Les instal·lacions de Pals van ser, per la seva potència i moderna tecnologia, que
feia més difícil que les emissions fossin interferides per les autoritats dels països comunistes, d’enorme importància pels objectius del bloc occidental. Les emissions de
Radio Liberty, des de les seves instal·lacions de Pals, es van estendre entre el 1953 i
el 2001, deu anys després de l’esfondrament de la Unió Soviètica.
Les antigues instal·lacions de Radio Liberty es troben dins els límits del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, molt a prop de la línia de costa, i
actualment formen part del Patrimoni de l’Estat.
S’ha suscitat un important debat social al voltant del seu enderroc o preservació, i també s’ha plantejat la possibilitat de posar-les en valor mitjançant la creació
i posada en marxa d’un memorial de la Guerra Freda. Aquesta és una iniciativa que
les diverses administracions, incloent-hi l’Ajuntament de Pals, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, podrien entomar, col·laborant plegades, per posar en
marxa un memorial que seria únic en la seva tipologia al nostre país, i que podria
ser útil per explicar un període de gran transcendència històrica.
D’altra banda, l’entorn d’aquestes antigues instal·lacions de Radio Liberty tenen
un important interès ambiental. Es tracta d’un dels darrers trams a primera línia
de mar a la Costa Brava de grans dimensions sense urbanitzar, inclòs dins el Parc
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Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Forma part de la Xarxa Natura
2000, que figura a la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA), de titularitat pública, inclòs íntegrament dins el domini
públic marítim terrestre, on s’ha conservat el sistema dunar de 1.500 metres de front
marítim, lliure d’ocupació, amb una importància geològica, botànica, faunística i
ambiental excepcional a causa d’haver mantingut les instal·lacions tancades i amb
vigilància permanent durant més de 50 anys.
L’espai constitueix un paisatge de transició únic entre l’entorn forestal que fixen
les dunes, més a l’interior, i les dunes mòbils a prop del mar. Aquí es troba la mostra de flora psammòfila (vegetació adaptada a viure sobre substrats sorrencs), més
important de Catalunya.
En el mateix entorn s’hi troben també restes arqueològiques de l’antiga vila marinera i port de Pals. De fet, el jaciment arqueològic de la coneguda com a «Torre
Mora» ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Preservar, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, amb l’Ajuntament de
Pals i amb la resta d’administracions, el valor ambiental, històric i cultural de l’entorn de les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a Pals, desenvolupant un projecte per tal de crear-hi i posar en marxa un memorial de la Guerra Freda, compatible
amb la preservació dels esmentats valors ambientals i amb altres potencials projectes complementaris relatius al jaciment arqueològic proper.
2. Preservar, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, amb l’Ajuntament de
Pals i amb la resta d’administracions, les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a
Pals, del deteriorament i de l’enderroc, fins que es puguin dur a terme les actuacions
corresponents per crear-hi un memorial de la Guerra Freda, així com a preservar el
valor ambiental del seu entorn natural.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’organització dels premis de la Fundació
Princesa de Girona
250-00679/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 63298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2022

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la organización de los Premios de
la Fundación Princesa de Girona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers
Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En octubre de 2017, el Ayuntamiento de Gerona, que dirige Marta Madrenas
(JxCAT), aprobó una moción en la que declaró a Felipe VI persona non grata. La
alcaldesa negó a la Casa Real el auditorio municipal para la entrega anual de los
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