Alexandre Ruiz Gadea ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 26/07/2021
HASH: b53dc28bcc0f217965cf950949707ed8

JOSEP SERVER AUSINA, SECRETARI – INTERVENTOR ACCTAL.
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALÈNCIA)

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinària del Ple d’este Ajuntament, celebrada el 21
de juliol de 2021, és va adoptar l’acord que a continuació es detalla, a reserva dels
termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, com s’establix en l’article
206 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
« PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER DECLARAR EL 15 D'AGOST DE 2021
COM A DIA LOCAL DE LA MEMÒRIA

Com totes i tots sabem, el 18 de juliol de 1936 esclatava la guerra d'Espanya com a
conseqüència del colp d'estat del general Franco contra la República espanyola.
Fernando, nascut el 1905, solter i llaurador (com així s'indica en el seu certificat de
defunció del camp nazi), i veí del carrer sant Roc de Bellreguard, ingressava el 8 de
maig de 1937 en l'Instituto de Carabineros amb destinació a les Brigades Mixtes del
mateix cos, conforme publicava la Gaceta de la República núm. 136 de 16 de maig de
1937. L'1 d'abril de 1939 les forces colpistes donaven per finalitzada la guerra i
encetaven la més llarga persecució i repressió contra els vençuts mai no viscuda a un
estat europeu, i amb això l'exili de milers d'espanyols i espanyoles que en gran mesura,
8.000, acabaren als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi, en
connivència amb el règim feixista espanyol, en esclatar la segona guerra mundial i ser
ocupada França per l'exèrcit alemany.
Fernando Seguí va ser el primer saforenc en arribar a Mauthausen (Àustria). Internat en
el camp de presoners alemany Stalag II-B de Hammerstein, actual localitat de Czarne al
nord-oest de Polònia, amb el número 72381, hi seria deportat a Mauthausen l'11
setembre de 1940, on hi arribava el 27 de setembre sent registrat amb el número 4489.
El 24 de gener de 1941 era traslladat al camp annex de Gusen (Àustria), matriculat amb
el número 9699. A Gusen hi moria el 15 d'agost de 1941.
El proper 15 d'agost es compliran 80 anys de l'assassinat de Fernando Seguí. 80 anys de
silenci institucionalitzat. La família mai no va rebre cap comunicació oficial, mai no
saberen què havia estat de Fernando. Fins el 5 d'octubre de 1981, en què un escrit remés
per l'associació d'antics deportats que aconseguiren sobreviure a l'horror nazi, l'Amical
de Mauthausen, era registrat en l'Ajuntament de Bellreguard demanant l'Amical al
llavors alcalde de localitzar els familiars de les persones relacionades al marge de
l'esmentada carta. Al marge de la notificació, escrit a ma, hi figura: SEGUÍ GARCIA
Fernando.
Les noves generacions, les netes i nets d'aquelles persones que lluitaren per la nostra
llibertat, venim obligades de cercar la veritat, de fer justícia i de reparar la dignitat de
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El 15 d'agost de l'any 1941, moria al camp de concentració de Gusen (Àustria), el
bellreguardí Fernando Seguí Garcia, assassinat pel règim nazi.

tantes persones, i de les seues famílies també víctimes, malparades per l'odi. Com ara
també la germana de Fernando, Vicenta. Vicenta Seguí Garcia, regidora de les Escoles
d'este Ajuntament entre 1938 i 1939, fou represaliada i condemnada a 20 anys de presó
per delictes que la pròpia sentència del seu juí sumaríssim manifesta no haver pogut
comprovar.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament
per MAJORIA ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Declarar el 15 d'agost de 2021 Dia Local de la Memòria, en homenatge a
Fernando Seguí Garcia i de totes les víctimes del nazisme.
SEGON.
Que el 15 d'agost onegen a mig pal les banderes oficials de l'Ajuntament
en senyal de record, reconeixement, respecte i memòria.
TERCER.
Instal·lar en el balcó de l'Ajuntament de Bellreguard, de l'1 al 31 d'agost
de 2021, una pancarta que recorde la memòria de Fernando Seguí Garcia.
QUART.
Convidar l'honorable senyora Rosa Pérez Garijo, consellera de Qualitat
Democràtica, perquè faça entrega del “Taulell de la Memòria” de la Generalitat a la
família de Fernando Seguí Garcia, així com a presidir l'acte i inauguració de l'escultura
encomanada per la Regidoria de Memòria Democràtica a l'artista local Ferran Molió, en
homenatge a totes les persones de Bellreguard que lluitaren per la llibertat. El qual acte
se celebrarà el proper dissabte 4 de setembre, a les 12h, en el Cementeri municipal de
Bellreguard.
CINQUÈ. Donar trasllat d'aquests acords a la família de Fernando Seguí Garcia, així
com a la Conselleria de Qualitat Democràtica, a la Xarxa de Memòria Històrica de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Xarxa de Memòria i Prevenció del
Feixisme Mai Més.

I perquè conste, estenc aquesta certificació, d'ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde,
Bellreguard a la data de la firma electrònica.
Vist i Plau
L’Alcalde President

El Secretari acctal.

Alexandre Ruiz Gadea

Josep Server Ausina

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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SISÈ.
Difondre aquests acords en tots els mitjans d'informació municipal, per a
general coneixement de la ciutadania de Bellreguard.

