PROPOSTA DE MOCIÓ PER DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT DE JOSEP M.
SENTÍS I SIMEON COM A FILL IL·LUSTRE D’AQUESTA VILA, QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, PER
TAL DE SER DEBATUDA I APROVADA, SI S’ESCAU, EN EL PROPER PLE DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS:

La pàgina web de l’Ajuntament de Riudoms, en la galeria de fills il·lustres del municipi,
diu de Josep Maria Sentís i Simeon (1896-1989): “Militar i polític d'ideologia carlina,
governador civil de Guadalajara -on va fundar el periòdic La Nueva Alcarria- i Palència,
procurador a Corts, dues vegades director general i que a punt estigué d'obtenir un
ministeri, ha estat testimoni directe -i sovint partícip- dels principals esdeveniments
d'aquest segle a l'Estat espanyol. Va intervenir decididament en la construcció d'un
grup escolar a Riudoms i en la reconstrucció de diversos temples del Baix Camp, entre
els quals hi ha el del seu poble nadiu. Una llarga i espaiosa avinguda de la localitat
porta el seu nom”.
S’obvia, en l’anterior descripció, que els càrrecs ocupats ho foren arran de la
lamentable guerra civil espanyola que seguí al cop d’estat militar contra un govern
democràtic legítimament constituït. La participació militar del Sr. Sentís al denominat
“Alzamiento Nacional” i la seva adhesió a la causa del General Franco i els seus llargs
quaranta anys de dictadura, fou el que li va permetre ocupar càrrecs destacats en el si
de l’administració franquista.
Així, va progressar dins l’aparell del “Glorioso Movimiento Nacional”, des de la condició
de comandant habilitat d’infanteria al càrrec de Delegat d’Interior i’Ordre Públic a
Palència i Navarra (ja l’any 1937, en plena guerra civil), càrrec que parla per si mateix
atesa la brutal repressió franquista, durant i després de la contesa.

Obvia, així mateix, la ressenya de tal fill il·lustre, la seva condició de Director General
de Presons de Franco els anys 1942 i 1943.
Prou coneguda és la brutal repressió que tingué lloc en l’immediata posguerra i,
particularment, en el tracte que es donava als presoners seguint fil per randa la
vergonyosa Ley de Responsabilidades Políticas.
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Tal i com recull Pelai Pagès, el febrer de 1939 començà el període de repressió més
dur conegut en la nostra història. Poques setmanes després el terror es generalitzà. La
presó es convertí en l’avantsala de l’execució o, en el millor dels casos, en la
residència forçada durant deu o quinze anys. De fet els vencedors varen seguir una
pràctica ja habitual durant els anys de guerra, consistent en “limpiar España de
elementos indeseables”, convertint a partir de l’any 1939, el territori peninsular en un
gran camp de concentració: 700.000 persones recloses en camps de concentració
franquistes, mentre s’omplien a vessar presons, penitenciaries i els centres de
reclusió més inversemblants.

A Catalunya, el cas de la Presó Model de Barcelona és emblemàtic: va passar de
6.464 reclusos l’any 1942 als 2.927 l’any 1943 degut a les condemnes a mort, morts
degudes a les penoses condicions dels reclusos, execucions o treballs forçats. Entre
els dos anys que el Sr. Sentís fou Director General de Presons del règim de Franco,
més de 105 persones varen ser afusellades només en aquesta presó catalana.
La brutal repressió franquista envers una població vençuda fou especialment punyent
a Catalunya, perseguint de manera implacable tot allò que tingués a veure amb la
identitat de la nació catalana: lallengua, els símbols nacionals... També hi hagué entre
els represaliats, riudomencs i riudomenques que havien estat partidaris del govern i la
Generalitat legítimament constituïda.
Abans de l’adveniment de la democràcia i de les primeres eleccions municipals lliures
després d’una llarga i fosca dictadura (ara se n’acaba de complir el 30è aniversari,
celebrat en molts municipis catalans), el Ple de l’Ajuntament de Riudoms va acordar
nomenar fill il·lustre de Riudoms el Sr. Josep M. Sentís i Simeon. El mateix que va
afirmar durant la contesa civil, que solament havia complert amb les seves tres
naturaleses: “la de catòlic, la d’espanyol i la de militar”.
Així mateix, i en el seu honor, es va acordar posar el nom d’Avinguda Josep Maria
Sentís a una de les principals avingudes del municipi, la que va des de la Plaça del
Comte Arnau fins a l’Ermita de Sant Antoni.
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Havent-se reinstaurat ja fa més de 30 anys la democràcia municipal, avui són moltes
les iniciatives, fins i tot legislatives, encaminades a combatre els símbols que
representen la ideologia feixista i dictatorial que ens va governar per la força durant 40
anys, per tal de no oblidar per a les generacions futures els valors de Llei, Democràcia
i Igualtat.
Conscients que és una època afortunadament passada, però que no es pot permetre
el manteniment de símbols i homenatges anticatalans i contradictoris amb l’estat
democràtic i de dret en que pretenem es desenvolupi la política municipal, s’escau
retirar el nomenament de Josep Maria Sentís i Simeon com a fill il·lustre de Riudoms.

Per tot allò anteriorment exposat, l'Ajuntament de Riudoms, acorda:
1. Retirar el nomenament de Josep Maria Sentís i Simeon com a fill il·lustre de
Riudoms.
2. Retirar, en conseqüència, el seu retrat de la galeria de fills il·lustres de
Riudoms del Saló de Plens Municipal.
3. Substituïr el nom de l’avui encara coneguda com Avinguda de Josep Maria
Sentís per un dels noms ja acordats per aquest Ajuntament, o bé per aquell
que el Ple determini.

Salvador Mestre Gispert
Regidor-Portaveu del GM ERC-AM
Riudoms, 14 de març de 2011
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