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Si hi ha un acte d'amor,  
aquest és la memòria

Montserrat Roig



Mural participatiu: “Ni ací, ni enlloc. Feixisme mai més”
Dissabte 24 i diumenge 25 de juliol
Platja de Bellreguard
Disseny: RosetaFS
Organitza: Acció Antifeixista Bellreguard i  
 Escola Democràtica Vicenta Seguí

Dia Local de la Memòria
Diumenge 15 d'agost de 2021

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER DECLARAR  
EL 15 D'AGOST DE 2021 COM A DIA LOCAL DE LA MEMÒRIA

El 15 d'agost de l'any 1941, moria al camp de concentració nazi de Gusen 
(Àustria), el bellreguardí Fernando Seguí Garcia. 
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 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, sotmesa la proposta a votació, el Ple de l'Ajuntament de 
Bellreguard en sessió ordinària celebrada el 21 de juliol de 2021
 
ACORDA:

1r.- 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.
2on.- Que el 15 d'agost onegen a mig pal les banderes oficials de l'Ajuntament en 
senyal de record, reconeixement, respecte i memòria.
3r.- 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.
4t.- 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.
5é.- 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. 
6é.- Difondre aquests acords en tots els mitjans d'informació municipal, per a 
general coneixement de la ciutadania de Bellreguard.

Projecció del documental  
“La utopia desarmada. Memòria d'un País Valencià republicà”. 
Divendres 3 de setembre, 20h
Casa de Cultura de Bellreguard

Una pel·lícula documental amb els fets més destacats dels huit anys 
que van des de la proclamació de la República, l'abril de 1931, al final de 
la guerra, el març del 1939.

Direcció de Sergi Tarín; 76 minuts; Info TV
Entrada gratuïta; aforament limitat

Abans d'haver oblidat una cosa cal 
haver-la coneguda

Joaquim Amat-Piniella



Acte d'homenatge a totes les persones que lluitaren  
en defensa de la llibertat
Dissabte 4 de setembre, 12h
Cementeri municipal de Bellreguard

Entrega del “Taulell de la Memòria” de la Generalitat a la família de Fernando 
Seguí Garcia i inauguració de l'escultura - homenatge a totes les persones que 
lluitaren en defensa de la llibertat.

BELLREGUARD
A TOTES LES PERSONES QUE LLUITAREN

EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT

ANTONIO BOIGUES ANDRÉS, 4/11/1939, Gandia
JUAN LUÍS BLASCO DONDERIS, 8/3/1940, Paterna

ANTONIO VICENTE BORRÀS IBÁÑEZ, alcalde; 8/3/1940, Paterna
FRANCISCO MARTÍ ROCHER, 27/3/1940, Paterna
SALVADOR ROSA BATALLER, 27/3/1940, Paterna

ENRIQUE COSTA LLINARES, 1/5/1940, Paterna
SALVADOR BORRÀS GARCIA, alcalde; 9/5/1940, Paterna

JOSÉ PASTOR GARCIA, 9/5/1940, Paterna
CONSTANTINO BONET PASTOR, 25/5/1940, Paterna
FERNANDO ESCRIVÀ PELLICER, 25/5/1940, Paterna

BAUTISTA PASTOR GARCIA, 29/8/1940, Paterna
FRANCISCO GREGORI CHULIÀ, 12/9/1940, Paterna

JOAQUÍN PASTOR PASTOR, 12/9/1940, Paterna
ANGELINO SARIÓ BORRÀS, 23/10/1940, Paterna

MIGUEL BENAVENT SANMATEU, 4/9/1942, Paterna



Intervindran: 
Familiars de les persones homenatjades
Ferran Molió, escultor 
Alexandre Ruiz Gadea, alcalde de Bellreguard
Rosa Pérez Garijo, consellera de Qualitat Democràtica de la Generalitat

L'Agrupació Artístico-Musical Santa Cecília de Bellreguard 
interpretarà el Cant dels ocells. Un arranjament de Miquel Asins Arbó, 
sota la direcció d'Eugeni Llopis.
 

Molta gent creu que lluitar és agafar un arma, però lluitar és 
unir-se per defensar una idea

Neus Català



Projecció del documental “Els últims guerrillers.  
La història de l'Agrupació Guerrillera de Llevant” 
Divendres 10 de setembre, 20h
Casa de Cultura de Bellreguard

Documental sobre l'activitat dels grups de maquis que van continuar 
la Guerra d'Espanya després del 1939 i que van tindre una activitat 
ben notòria a l'interior muntanyenc de València i Castelló i a les zones 
veïnes de Conca i Terol.

Guió i direcció de José Vicente Viadel; 52 minuts; Casamayor Teixeira 
Comunicación

Entrada gratuïta; aforament limitat



Teatre “La invasión de los bárbaros”, per la companyia  
Arden Producciones. Text i direcció de Chema Cardeña
Dissabte 11 de setembre, 20h
Casa de Cultura de Bellreguard

SINOPSI
1939. Torres de Serrans, València. Una conservadora del Museu del Prado 
és interrogada per un tinent franquista sobre un dels quadres que es van 
traslladar a aquesta ciutat durant la guerra.
2009. Una dona acudeix a l'ajuntament d'un xicotet poble de València per a 
entrevistar-se amb l'alcalde, per a parlar sobre un assumpte relacionat amb 
la nova Llei de Memòria Històrica.
Dos moments de la Història del nostre país, en un únic espai que traspassa 
la temporalitat i que ens fa reflexionar sobre el nostre passat i sobre el 
nostre present.
Un quadre, dues èpoques, quatre ànimes traspassades per la història.

REPARTIMENT
Esperanza: Iria Márquez
Aurora: Rosa López
Teniente: Juan Carlos Garés
Alcalde: Chema Cardeña

Entrada gratuïta; aforament limitat



Xarrada – col·loqui: 
“Valencianes i valencians deportats als camps nazis”
Divendres 1 d'octubre, 20h
Casa de Cultura de Bellreguard

Valencianes i valencians víctimes i lluitadores contra el nazisme. Podent 
viure com a refugiades a França, decidiren seguir lluitant en la segona 
guerra mundial per les mateixes idees amb què combateren en la Guerra 
d'Espanya. Unes foren deportades als camps nazis, d'altres també víctimes 
de la França de Vichy i del nazisme, i dels intents actuals de revisionisme i 
de canviar la història.

A càrrec d'Adrián Blas Mínguez Anaya, delegat al País Valencià de 
l'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del 
nazisme d'Espanya



Presentació de l'Escola Democràtica Vicenta Seguí
Divendres 15 d'octubre, 20h
Espai Participa de Bellreguard – Escoles Velles

L’Escola Democràtica Vicenta Seguí, és un projecte municipal de memòria 
democràtica, participació ciutadana i acció comunitària on hi interaccionen 
i es coordinen els diferents espais i mecanismes de participació, per a 
poder emmarcar-los en una estratègia compartida destinada a fomentar 
l’apoderament de la ciutadania i la seua participació activa.

L’Escola Democràtica Vicenta Seguí, pren el nom de la primera dona 
regidora de la història política municipal de Bellreguard. Membre del Partit 
Comunista d'Espanya (PCE), Vicenta Seguí Garcia fou delegada (regidora) 
de les Escoles entre el 6 de juny de 1938 i el 13 de març de 1939, a més de 
membre de la UGT, del Socors Roig Internacional i de Dones Antifeixistes. 
Vicenta seria cessada -juntament amb l'altre regidor pel PCE- per la resta 
de regidors que conformaven la corporació del Front Popular municipal, 
en negar-se a acceptar i donar suport al Consell Nacional de Defensa creat 
pel colp d'estat del coronel Casado contra el govern de Negrín, president del 
Consell de Ministres de la República. Acabada la guerra el dia 1 d'abril de 
1939, era detinguda per la Falange local i empresonada el dia 4 d'abril en la 
presó de Gandia, sent condemnada en juí sumaríssim celebrat el 14 d'agost 
d'eixe any a 20 anys de presó menor pel delicte d'“auxilio a la rebelión”.



Vicenta era germana de Fernando Seguí Garcia, assassinat al camp nazi de 
Gusen el 15 d'agost del 1941.

A càrrec de Juanjo Giner, regidor de Participació Ciutadana i Qualitat 
Democràtica de l'Ajuntament de Bellreguard, coordinador de l’Escola 
Democràtica Vicenta Seguí.



Presentació del llibre  
“Miquel Escrivà Pellicer (1896-1936) i la II República a Bellreguard”
Data per determinar
Casa de Cultura de Bellreguard

Aquest llibre tracta de la figura de Miquel Escrivà Pellicer, qui va ser 
alcalde de Bellreguard durant els anys difícils de la Segona República 
(1931 – 1936). Escrivà va donar continuïtat i estabilitat al govern 
municipal des de la formació política de la Dreta Liberal Republicana 
-partit polític liderat per Niceto Alcalà-Zamora, president de la República 
espanyola entre 1931 i 1936- però va ser tràgicament assassinat en els 
inicis de la Guerra Civil.

A càrrec del seu autor, Jesús Eduard Alonso López, historiador i 
director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia.

Intervindran:
Alexandre Ruiz Gadea, alcalde de Bellreguard
Emili Morant Llorca, director del CEIC Alfons el Vell
Miguel Escrivà Lorente, net de l'alcalde Miquel Escrivà



La gran pau del món només podrà
néixer el dia que cada home senti
dins seu la petita pau de la seva ànima

Joaquim Amat-Piniella



MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Vicenta Seguí
ESCOLA DEMOCRÀTICA


