
 

Nota de premsa de la FAVS sobre el procés d'eliminació 

del nomenclator de personatges feixistes a la ciutat 

La retolació de carrers, places, localitats, hospitals o col·legis és un acte polític, una 

imposició duta a terme pel poder local inspirat en les concepcions ideològiques del 

sistema polític al qual pertany. Així, després de la victòria dels militars revoltats el juliol 

de 1936 es va dur a terme des d'un primer moment una intensa política de 

redenominació del carrer. Alhora que s'eliminava tot allò que tingués a veure amb el 

règim republicà, acabant amb qualsevol vestigi de la seva memòria, s'incorporaven els 

valors i mites del règim feixista. Tal com indicaven les directrius de les autoritats  

feixistes, entre els objectius d'aquesta política destacava el "honrar als herois i màrtirs 
de la Croada Nacional". 

Sabadell no es va lliurar d'aquesta pràctica i en aquest context s'ha de situar entre 

d'altres la Plaça de l'Alcalde Marcet. El fet que l'equip de govern de Sabadell hagi emprès 

una política sense titubejos a l'hora d'aplicar la Memòria Històrica en el nomenclàtor 

(recordem també el canvi del carrer Alfons III per carrer de la República) mereix 

l'aplaudiment de qualsevol persona que defensi els valors democràtics 

independentment del signe polític. És impensable que en països com Alemanya es 

mantinguin, com és el cas nostre, nomenclàtor de carrers i places en homenatge a 

personatges nazis. 

De fet, és increïble que en ple SXXI amb una llei de memòria històrica vigent segueixin 

existint en múltiples municipis de Catalunya i de tot l'Estat nomenclàtor amb noms de 

personatges feixistes servidors/col·laboradors de la dictadura franquista que no oblidem 

va ser resultat d'una guerra civil iniciada pels que no van acceptar els resultat electorals 
de la II República. 

Des de la FAVSabadell animem als nostres representatnes municipals a seguir aplicant 

la llei de Memòria Històrica a la ciutat i per dignitiat histórica, acabi netejant el 
nomenclàtor i simbologia feixista. 
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