En nom i representació de l’Associació Memòria històrica i
democràtica del Baix Llobregat (AMHDBLL), inscrita amb el número
31002 a la secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya, amb data 27 de maig del 2005, demanem als grups
polítics de l’Ajuntament d’Esplugues que en un Ple Municipal es tracti
el tema del canvi de noms de carrers que tinguin a veure amb
persones relacionades amb la Dictadura Franquista.També que es
retirin el símbols franquistes (jou i fletxes) de les façanes d’edificis de
vivendes fetes per la “Delegació Nacional de Sindicats” o per l’antic
“Institut Nacional de la Vivenda” en aplicació de l’article 15 de la Llei
de Memòria Històrica aprovada a les Corts Generals el 26 de
desembre de 2007 i publicada al BOE nº 310, del 27 de desembre de
2007.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16)
en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos
de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio
de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el
convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que
así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro
y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.
Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada
de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la
Dictadura.
D’acord amb la citada Llei, l’Associació per a la memòria històrica i
democràtica del Baix Llobregat sol·licita, que es retiri’m els símbols
vinculats a la dictadura franquista i mes en concret els noms dels
carrers relacionats amb Alcaldes franquistes i un metge que van
participar amb informes en la repressió de veïns d’Esplugues
represaliats durant el Franquisme.
Els carrers que us proposen siguin canviats son els dels Alcaldes
Franquistes de la ciutat d’Esplugues: Melchor Llavinés Roca,
Cayetano Faura, y Josep Català Soler. Així com també el carrer
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El Sr. Melchor Llavinés Roca va ser el primer Alcalde d’ Esplugues
durant la Dictadura Franquista i en els consells de Guerra y
expedients de responsabilitats politiques de les persones
represaliades d’ Esplugues es troben informes del citat Sr. Llavinés
informant sobre aspectes ideològics y polítics d’aquestes persones
que van significar l’exili, presó o execució d’aquests. Son exemples
d’aixó els Consells de Guerra de: Cristóbal Just Alicart
(Assassinat), Romualda Just Alicart (Empresonada), Manuel Cots
Borrull (Assassinat), Juan Pagés Campreciós (Regidor de
l’Ajuntament durant el Front Popular amb l’alcalde Rafael Sebastià
Irla que es va exiliar i desprès tornà i anà a la presó), Ventura
Márquez Sicilia (Exiliat i empresonat. Regidor a l’Ajuntament i
dirigent de l’UGT a Esplugues), Pedro Valls Bonet ( Empresonat)
Eugeni Vilardell Bonet ( Exiliat i empresonat mes tard), José
Cortada Ros ( Assassinat) y Manuel Branera Palau (Empresonat)
Podrien continuar citant també els noms de 14 persones
d’Esplugues que a l’any 1939 els hi van fer expedients de
responsabilitats politiques i de 21 mes amb expedients de
responsabilitats politiques a l’any 1940 cosa que els va costar la
inhabilitació laboral, l’embargament dels seus bens i una multa
econòmica .
Adjuntem documents de informes del Sr. Llavinés i del Sr. Manuel
Riera Piera. També d’un escrit del Sr. Josep Català a la Revista “La
veu
d’Esplugues“
que
constaten
el
que
s’argumenta.
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