Comissió Municipal Memòria Històrica- Ajuntament de Quart de Poblet

ANTECEDENTS
El 26 de desembre de l'any 2007 es va aprovar la Llei 52/2007, per la qual es
reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura; és la coneguda
popularment com Llei de Memòria Històrica.

En 2009, els grups polítics consensuaren al Ple Municipal que calia iniciar
l'actuació en aquesta matèria. En 2009, els Serveis Municipals redacten un
informe preliminar, on es compilaven els fonaments normatius i legislatius, i
s'argumentava una primera proposta d'actuació en relació al desenvolupament
de polítiques públiques que contribueixen al coneixement de la Història i el
foment de la memòria democràtica.

Fou el 2012 quan es va elaborar un informe més exhaustiu per part dels
Serveis Municipals per promoure actuacions concretes. En aquest sentit,
l'Ajuntament de Quart de Poblet va procedir a la retirada de les plaques del
Instituto Nacional de Vivienda-Ministerio de Vivienda que durant la dictadura
foren instal·lades a les façanes de nombroses cases del municipi; inicià l'estudi
toponímic per normalitzar els noms d'alguns carrers i col·legis de la localitat; i
va dur a terme algunes accions per recuperar part del patrimoni documental,
relatiu a la Guerra Civil, amb la compra de fotografies a la Biblioteca Nacional
per organitzar una posterior exposició amb caràcter didàctic i divulgatiu a la
Casa de Cultura.

A la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet el dia 28
de juliol del 2015 (Decret núm. 1.993/2015), tots els grups polítics van acordar
per unanimitat aplicar la Llei 52/2007 al municipi i constituir una Comissió de
Treball, definida com Comissió Municipal de Memòria Històrica (CMMH).
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EXPOSICIÓ DE FETS
La denominada Llei de Memòria Històrica (Llei 52/2007) té com a objecte
diversos punts:
 L'ampliació de drets entre els qui van patir injustícies i greuges.
 La supressió dels elements de divisió entre els ciutadans.
 El foment de cohesió i la solidaritat entre els espanyols de diferents
generacions entorn dels valors constitucionals.
 El reforç dels principis democràtics.

Aquesta llei estableix les bases perquè els poders públics desenvolupen
polítiques que contribueixen al coneixement de la història i el foment de la
memòria democràtica. En aquest sentit, la Llei 52/2007 a més d'honrar als qui
van patir les conseqüències de la Guerra Civil i la Dictadura, té l'objectiu de
facilitar el coneixement dels fets i les circumstàncies esdevingudes en aquest
període històric, i consolidar l'esperit de retrobament i l'enfortiment de la
democràcia espanyola en el seu conjunt.

El Projecte Municipal de Memòria Històrica al municipi de Quart de Poblet
contempla una actuació integral que combine: la retirada de símbols a la via
pública, la normalització dels noms dels carrers i col·legis, la posada en valor
del patrimoni documental i la reparació de la memòria individual i col·lectiva
mitjançant activitats de difusió pedagògica i didàctica que tinguen l'objectiu
d'explicar les mesures a prendre i les raons legislatives i històriques que
argumenten les mateixes.
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ACORDS SOBRE NOMS DELS CARRERS i COL·LEGIS (art. 15)

El compliment de l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica s’han revisats tots
els noms dels carrers i centres públics per detectar i canviar aquells que
incompleixen la llei, i per tant, eliminar qualsevol simbologia franquista de la via
i els edificis públics.

Aquesta proposta de normalització dels noms dels carrers de Quart de Poblet
ha tingut en compte:
 Els requisits que la pròpia llei considera, és a dir, que aquestes
commemoracions suposen un element d'exaltació, personal o col·lectiva
de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la
Dictadura. De manera que s’han tingut en compte i les dates en les
quals es van nominar eixos carrers.
 S’ha estudiat quan es nomenaren els carrers en revisió, quines
motivacions i les dades personals dels afectats per tal de veure la relació
directa o no amb actes de commemoració i exaltació de la dictadura.
 A fi d'eludir confrontacions, la comissió ha evitat la presa de decisions de
manera unilateral, tractant sempre de consensuar les resolucions i els
acords.

Quant a l'elecció dels nous noms, i en relació a l'anterior, són vàries les
observacions a tenir present:
 Les propostes per a les seues noves denominacions tindran en compte
la participació ciutadana. La Comissió Municipal de Memòria Històrica
vol evitar que els noms puguen ser patrimonialitzats políticament i, per
tant, han de ser acceptats i usats com a propis per tota la ciutadania
 Els nous noms recuperaran la toponímia tradicional local i promouran la
visibilització de les dones als carrers de Quart de Poblet.
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CARRERS SELECCIONATS:

Els 11 carrers que la CMMH ha acordat renomenar per tractar-se de persones
amb vinculació amb el règim militar del general Franco, que s’ha pogut
confirmar, en exercir càrrecs de representació i de poder a la cúpula de govern
són:
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
BARÓ DE CÀRCER
GENERAL LOBO MONTERO
MARQUÉS DEL TÚRIA
OBISPO PILDAÍN
Alguns, a més a més, varen ser imputats, el 2008, per l'Audiència Nacional per
delictes de detenció il·legal i crims contra la humanitat comesos durant la
Guerra Civil Espanyola i durant la dictadura:
CONDE DE RODEZNO
ESTEBAN BILBAO
GENERAL ORDAZ
Altres carrers s’han inclós per ser un element d’exaltació de la sublevació
militar:
SARGENTO PROVISIONAL
ANTONIO MOLLE
ERNESTO GARCÍA RAGA: fou membre de la primera Junta Franquista de
l’Ajuntament de Quart de Poblet (30 de març del 1939), i va tindre sota la seua
responsabilitat tasques de depuració de funcionaris que foren represaliats pel
franquisme.

Nota: La Comissió també ha avaluat els casos dels col·legis
Ramon Laporta i Villar Palasí, i està treballant amb els consells
escolars per arribar a una resolució dins del projecte municipal de
memòria històrica.
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