El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, la següent PROPOSICIÓ
relativa a:

Celebració d’acte institucional anual el 24 de febrer en homenatge a la figura
del batle Emili Darder
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Emili Darder, metge, intel·lectual i polític, va tenir una trajectòria absolutament irreprotxable a
nivell professional, polític i humà. El seu compromís amb la medicina i la salut dels seus
conciutadans, amb la cultura, l’educació i la política democràtica fan del batle Darder un
personatge únic, mereixedor de que aquest Ajuntament servi la seva figura i reivindiqui els
seus valors periòdicament, almanco una vegada l’any.
El seu tràgic final, afusellat després d’un ignominiós consell de guerra del règim franquista, el
dia 24 de febrer de 1937, ha convertit aquesta data en el dia en que anualment diverses
associacions, fundacions, sindicats o partits polítics reten homenatge a Emili Darder.
El maig de 2011 va quedar finalitzada la construcció del monument “Mur de la memòria”,
edificat per l’Associació Memòria de Mallorca, al cementeri de Palma. Aquest monument ret
homenatge a més de 1500 persones assassinades injustament a Mallorca durant la repressió
franquista, inclòs el batle Emili Darder.
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de
Palma l’adopció de les següents
PROPOSTES D’ACORD
1. Celebrar cada 24 de febrer un acte institucional d’aquest consistori en homenatge i
reivindicació de la figura del batle Emili Darder i Cànaves, centrat en la defensa dels
valors democràtics, la justícia, la llibertat i la cohesió social.
2. El dia de Tots Sants, durant la ruta que fa el Consistori pel cementeri de Palma,
s’inclourà en el programa oficial visita al “Mur de la Memòria”, per retre homenatge al
batle Darder i la resta d’assassinats injustament durant els anys de repressió feixista.
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