
Manifest

Per  dignitat  i  coherència,  els  familiars  i  amics  del  comunista  Antonio  Cantano  rebutgem
públicament  que  se li  dediqui  un carrer  a  Lleida  mentre  n’hi  hagi  de personalitats  franquistes.
L’Antonio va ser un incansable antifranquista que va lluitar per la dignitat de la classe treballadora i
per les llibertats nacionals catalanes. Fundador de les primeres Comissions Obreres a la ciutat, va
passar deu mesos a la presó Model per participar a l’Assemblea de Catalunya (1973). Amb la fi de
la  dictadura  va  ser  regidor  del  PSUC  en  la  primera  legislatura  democràtica  (1979  –  1983).
L’Antonio va morir l’agost de 2013. 

L’any 2015, el govern de la Paeria va anunciar l’adjudicació de nou carrers a la ciutat: un d’ells per
a Antonio Cantano, entre els barris de la Bordeta i Magraners. 41 anys després de la dictadura
franquista, a Lleida encara resten  vuit carrers dedicats a alts càrrecs del règim i afectes del cop
d’estat  del  1936.  Segons l’informe que  va  presentar  l’historiador  David Sancho a  la  Comissió
Especial  de  Carrers,  abastament  documentat,  aquests  són  els  vincles  dels  personatges  amb  la
dictadura:

Joan Recasens (Alcalde Recasens)

Joan Recasens i Ros, tradicionalista i integrista catòlic. Va estar implicat en la revolta militar
a Lleida i va ser nomenat alcalde en produir-se el pronunciament militar contra la República
el dia 18 de juliol de 1936. Va ser afusellat el novembre de 1936.

Ramon Areny (Alcalde Areny)

Ramon Areny Batlle, empresari de procedència monàrquica, cofundador del Caliu Ilerdenc,
va ser alcalde de Lleida de 1939 a 1941. Durant el seu mandat a Lleida van existir, a banda
de la presó, tres camps de concentració. Des de l’entrada dels feixistes a Lleida fins al 1945,
558 persones van ser afusellades a Lleida (148 sense judici) i 169 persones van a la presó. A
banda, 359 persones van ser expedientades pel Tribunal de Responsabilitats polítiques. 

Carmelo Fenech 

Carmelo Fenech va ser delegat d’Hisenda a Lleida i el segon president del Caliu Ilerdenc
(1941), societat formada per membres de la burgesia local que, a banda d’aficions d’esbarjo
i pseudoculturals, actuava com a grup de pressió en els nomenaments de càrrecs polítics a la
ciutat i la província. Els membres del Caliu defensaven la “pau” i “l’ordre” imposades pel
franquisme, potenciaven una cultura oficialista que de la mà del “leridanismo” estava al
servei de l’uniformització cultural i de la descatalanització en tots els àmbits de la Catalunya
Occidental. 

Casimiro Sangenís 

Casimiro Sangenís  va ser alcalde franquista  (1967-1974) i  president  de la  Diputació de
Lleida. Va ser voluntari en la guerra civil, terratinent, membre de la Falange de las JONS,



delegat provincial  del Movimiento i un dels fundadors del “leridanismo”. Durant el  seu
mandat va produir-se a la ciutat una revifalla de la repressió als moviments d’oposició al
règim i una tolerància mal dissimulada cap als pistolers d’ultradreta. Va ser reconegut pel
règim feixista amb la Medalla de la Campaña, de la Cruz Roja del Mérito Militar i de la
Cruz de Guerra, de la Cruz de Caballero del Orden de Cisneros i de la encomienda del
Mérito Civil. 

Casmirio Sangenís Bertran

Pare de l’alcade Casimiro Sangenís, va ser membre de la Unión Patriótica de la dictadura de
Primo de Rivera. Va donar suport al cop d’estat de 1936.

Miquel Montaña 

Alcalde sota  el  règim franquista  del  1974-1976,  va ser  un reconegut  membre del  Caliu
Ilerdenc. 

Germans Recasens 

Jesús i Lluís Recasens, tradicionalistes, van participar activament en l’aixecament militar
del 19 de juliol de 1936 a Lleida. 

Lluís Besa 

Carrer dedicat al regidor carlista de l’ajuntament de Lleida entre 1933 i 1936. Va donar
suport a l’aixecament del 18 de juliol de 1936 i va ser afusellat. Diverses entitats de Lleida
han demanat el canvi de nom d’aquest carrer pel suport que Besa va donar al cop d’estat. La
Paeria insisteix en mantenir-lo per ser una víctima de la repressió republicana. 

A més dels ja existents, la Paeria vol ferir encara més la necessària memòria històrica nomenant un
carrer per a  Juan Manuel Nadal y Gaya. Entre d’altres càrrecs, va ser president de la Cambra
Oficial Agrària a la província de Lleida, esdevenint un dels prohoms franquistes més importants de
la ciutat. Va lluitar en l’exèrcit franquista i va participar en l’ocupació militar de Barcelona el gener
de 1939.

Seguint l’estela de la lluita als carrers de Lleida per assenyalar les restes de la dictadura – 358
vestigis, segons el cens del Memorial Democràtic –, les persones signants d’aquest manifest exigim
al govern de la Paeria:

- La retirada immediata dels carrers franquistes esmentats, tal i com disposa la llei 52/2007
de Memòria Històrica i la moció 9/XI del Parlament de Catalunya sobre la presència de
nomenclatura feixista a l’espai públic.

- La restitució immediata de la memòria històrica, amb un acte públic de desgreuge.

No només per la memòria de l’Antonio: per tota la gent executada, represaliada i empresonada a la 
ciutat de Lleida durant la dictadura i la transició. Per un present de justícia i pau. 



Col·lectius adherits

Amical de Mauthausen i altres camps

ANC Lleida

Arran Lleida

Associació d'Expresos Polítics del Franquisme

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya

Ateneu Cooperatiu La Baula

Comissió de la Dignitat

Comú de Lleida

Confederació General del Treball (Lleida)

CUP de Lleida

Crida per Lleida

Dones de Lleida

Esquerra Republicana de Catalunya

ICV Terres de Lleida

Intersindical - CSC

Òmnium Cultural Ponent – Lleida

Òmnium Cultural  (nacional)

Podem Terres de Lleida

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans UdL

Unitat contra el Feixisme i el Racisme

Adhesions individuals

Família d'Antonio Cantano: Natividad Redondo (companya), Paquita i Araceli Cantano Redondo
(filles),  Juan  Peñafiel  Tellado  (gendre),  Rosa  Peñafiel  Cantano,  Sonia  Peñafiel  Cantano,  Raul
Cantano Domènech, Iolanda Cantano Domènech, Gemma Obiols Cantano, Marc Obiols Cantano,
Alba Obiols Cantano (néts).

Anna Ariño, infermera i ex militant del PSUC, sindicalista (CCOO), independentista i feminista



Magda Ballester, periodista, ex militant i regidora (1979-83) del PSUC a Lleida

Joan Miquel Ballesté, ex militant del PSUC i ex president d'ICV Terres de Lleida

Felip Castell, ex militant del PSUC i fundador de les Comissions Obreres a Lleida

Antonio Chacon, militant del PSUC-viu i fundador de les Comissions Obreres a Lleida

Pere Culleré, ex militant del Front Nacional de Catalunya 

Àlex de Sàrraga, advocat laboralista, ex militant del PSUC i de CCOO i activista social

Maria Huguet, professora i militant feminista, antifranquista i independentista (ex FNC, CUP)

Ventura Margó, ex militant i regidor (1979 - 83) del PSUC  a Lleida

Carme Merola, mestra i ex militant del PSUC a Lleida
_____________________________________________________________________________

Miquel Andreu, periodista

Jaume Asens, advocat i quart tinent d'Alcaldia de Barcelona

Anna Azamar, senadora d'ERC

Josep Maria Baiget, regidor d'ERC - Avancem a Lleida

Sergi Bertran, il·lustrador i col·laborador de la Directa a terres de Ponent

Jordi Borràs, periodista especialitzat en l'extrema dreta

Albert Botran, diputat de la CUP - CC

Mireia Boya, diputada de la CUP - CC

Jordi Calvís, dissenyador gràfic i membre del secretariat ANC

Celia Cánovas, senadora d'ECP

Gemma Casal, antropòloga i membre de la Crida per Lleida

Carmina Castellví, diputada de Junts pel Sí

Xavier Castellana, senador d'ERC

Anna Caula, diputada de Junts pel Sí

Manel Cónsola, tècnic de laboratori, sindicalista (CGT)  i membre del Consell Ciutadà de Podem
Catalunya.

Joan Comorera, senador d'ECP



Joan Coscubiela, diputat de CSQP

Pep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat

Albano Dante, diputat de CSQP 

Xavier Eritja, diputat d'ERC al Congrés

Sònia Farré, diputada d'ECP al Congrés

David Fernàndez, periodista i ex diputat de la CUP

Carles Feixa, catedràtic d'antropologia social de la UdL

Mercè Font, infermera i regidora d'Alternativa per Maials - PA

Montserrat Fornells, diputada de Junts pel Sí

Maria Freixanet, senadora d'ECP

Francesc Gabarrell, regidor de la Crida per Lleida

Anna Gabriel, diputada de la CUP - CC

Sisco Garcia, professor de secundària i militant de la Crida

Joan Garriga, diputat de la CUP - CC

Ermengol Gassiot, secretari general de la CGT de Catalunya

Ruben Gavilà, militant de la Crida - CUP i de Colors de Ponent

Joan Giner, diputat de CSQP

Carlos González, regidor del Comú de Lleida

Hortènsia Grau, diputada de CSQP

Oscar Guardingo, senador d'ECP

Teresa Ibars, historiadora i arxivera

Montserrat Iniesta,  antropòloga,  museòloga i  membre de la Comissió Assessora del Memorial
Democràtic.

Antonieta Jarne, professora d'Història Contemporània de la UdL

Pau Juvillà, regidor de la Crida per Lleida

Gemma Lienas, diputada de CSQEP



Lluís Llach, cantautor i diputat Junts pel Sí

Marc Macià, doctor en Història de la UdL

Núria Marín, regidora d'ERC - Avancem a Lleida

Àngels Martínez, diputada de CSQP

Joan Mena, diputat d'ECP al Congrés

Ramon Morell, economista

Jaume Moya, diputat d'En Comú Podem al Congrés

Joan Josep Nuet, diputat de CSQP

Montserrat Palau, diputada de Junts pel Sí

Sònia Pérez, mestra i col·laboradora de la Directa a terres de Ponent

Gerardo Pisarello, professor de Dret i primer tinent d'Alcaldia de Barcelona

Xavier Porta, pensionista

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP - CC

Joan Riba, sindicalista (CCOO)

Marta Ribas, diputada de CSQEP

Carles Riera, diputat de la CUP - CC

David Rodríguez, alcalde de Solsona i diputat de Junts pel Sí

Humbert Roma, periodista jubilat

Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés

Jaume Rutllant, assessor d'empreses

Sergi Saladié, diputat de la CUP - CC

Benet Salellas, diputat de la CUP - CC

Esther Sancho, advocada i militant de la Crida - CUP

David Sancho, historiador i membre de la Crida per Lleida a la Comissió Especial de Carrers

Carles Sastre, secretari general de l'Intersindical - CSC

Joan  Ramon Segura,  membre  del  Grup  de  Recuperació  de  la  Memòria  Històrica  del  Centre
Excursionista de Lleida



Gabriela Serra, diputada de la CUP - CC

Jordi Soldevila, historiador i professor de la UdL

Bernat Solé, alcalde d'Agramunt i diputat de Junts pel Sí

Joana Soto, antropòloga i col·laboradora de la Directa a Terres de Ponent

Sergi Talamonte, regidor del Comú de Lleida

Joan Tardà, diputat d'ERC al Congrés

Montserrat Torres, presidenta d'Òmnium Cultural Ponent - Lleida

Carles Vega, regidor d'ERC - Avancem a Lleida

Mireia Vehí, diputada de la CUP - CC

Josep Vendrell, diputat d'ECP al Congrés

Marc Vidal, diputat de CSQP

Raimundo Viejo, diputat d'ECP al Congrés

Sara Vilà, senadora d'En Comú Podem


