
Av.

 

de

 

Barberà

Rda. Ponent

Ram
bla

Militar liberal que juntament amb Es-
partero va participar en el bombar-
deig de Barcelona el 1843. A Saba-
dell va intervenir en la repressió per 
sufocar la revolta popular  de 1843.

fem MEMÒRIA
fem NETEJA

Dignifiquem els carrers i places,  
sense franquistes, dictadors ni genocides

Els noms dels carrers i places formen part del patrimo-
ni col·lectiu i són un reconeixement públic als indrets, 
a fets històrics o a persones, que esdevenen els refe-
rents de la ciutat.

A Sabadell, 40 anys després de l’arribada de la demo-
cràcia, encara hi tenim noms que van ser referents 
de les dictadures de Primo de Rivera i Franco, que no 
s’han eliminat ni després de l’aprovació de la Llei de 

Memòria Històrica, l’any 2007, al Congrés dels Dipu-
tats i que obliga a la retirada de l’espai públic d’es-
cuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments 
commemoratius de l’aixecament militar, la Guerra ci-
vil i la repressió de la dictadura.

D’altra banda, la ciutat també té alguns carrers dedi-
cats a personatges que van ser esclavistes o genoci-
des a Amèrica Llatina.

Alguns d’aquests noms són: 

Conqueridor del Perú i de Xile. Ge-
nocida dels pobles amerindis.

Tinent d’alcalde de Cultura durant 
la Dictadura de Franco. 

Alcalde de Barberà durant la dic-

tadura de Primo de Rivera.

Polític tradicionalista i germanòfil 

durant la 1a Guerra Mundial. Va 

fundar el Partido Católico Tradi-

cionalista.

Alcalde i col·laborador de la dic-

tadura franquista. 

Conqueridor del Perú. Genocida 

dels pobles amerindis.

Alcalde durant la dictadura de 

Primo de Rivera.

Delegat comarcal del Sindicato 
Vertical, nomenat pel seu cunyat, 
l’alcalde Marcet. 

Traficant d’esclaus establert a 
Cuba. 

Alcalde per Real Orden. Tinent 
d’alcalde durant la Dictadura de 
Primo de Rivera

Regidor durant la dictadura de 

Primo de Rivera.

Regidor i diputat provincial durant 
la dictadura de Primo de Rivera.

Alcalde falangista durant la dicta-

dura franquista durant 20 anys.

Abril 2017

Amic personal d’Alfons XIII. Fundà la 
Unión Monárquica Nacional. Col·laborà 
amb la Dictadura de Primo de Rivera.


