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Moció  proposant  per  nomenar  a  Vicent  A.  Gabarda
Cebellán (Paterna -València- 1959) als premis 9 d'Octubre
de la Generalitat Valenciana, pel valor de la seua tasca i
obra en la millora de la qualitat democràtica.

Joan  Mata  Cots,  portaveu  del  Grup  Projecte  Oliva;  Josep  Escrivà  i  Savall,

portaveu del Grup Compromís per Oliva; Ana Maria Morell Gòmez, portaveu del

Grup  Socialista;  Salva  Llopis   Ibiza,  portaveu  del  Grup  Partit  Popular  i  José

Salazar  Cuadrado,  portaveu del  Grup Ciudadanos,  a  l'empar  del  que disposa

l'article  97.3  del  Reial  Decret  2568/1986  pel  qual  s'aprova  el  Reglament

d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals;  i  d'acord

amb el que estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local,

eleven al Plenari la següent MOCIÓ, per al seu debat i votació.

PART EXPOSITIVA

Seguint  el  suggeriment  proposat  per  membres d’associacions  memorialistes

d’Oliva,  en  l’Ajuntament  d’Oliva  hem  acordat  per  unanimitat  de  la  Comissió

Informativa de Socioculturals, proposar per a la pròxima edició dels Premis 9

d'Octubre  de  la  Generalitat  Valenciana  al  professor  Vicent  Alberto  Gabarda

Cebellán (Paterna -València- 1959).

Les raons per les quals s'ha pensat en la seua persona resulten, al nostre parer,

més  que  sòlides.  Vicent  Gabarda  és  Doctor  en  Geografia  i  Història  per  la

Universitat de València, en la qual exerceix actualment com a professor.

En el camp de la recerca, no tan sols ha estat el pioner de l'estudi de la repressió

franquista a  la  Comunitat  Valenciana,  sinó  que  ha  mantingut  una  constant,

consistent i coherent trajectòria investigadora, enriquint el coneixement de part

del  nostre  passat  immediat  mitjançant  una  àmplia  sèrie  de  publicacions  de

caràcter  nacional  i  internacional  d'innegable  valor científic, gràcies al seu

complet domini de la matèria i la seua constància per a enfrontar-se a les

dificultats que presenta l'accés a fonts arxivístiques disseminades i  de difícil

accés. Tot això corroborat per la seua meritòria participació en tallers, jornades,
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seminaris i congressos en els quals ha donat a conèixer els seus avanços en el

camp de la repressió franquista. També ha participat en diversos documentals,

sent unes de les seves publicacions més destacades els llibres anomenats «La

represión en la retaguardia republicana:  País Valenciano,  1936-  1939»  i  «Els

afusellaments al País Valencià (1938 – 1956)». Llibre de referència per a tots els

interessats tant en el estudi de la repressió com en la recerca dels seus familiars

assassinats.

A més, al llarg de gairebé trenta anys d'incessant labor, també s'ha dedicat a

difondre  de  manera  constant  les  seues  recerques  entre  un  públic  no

especialista  com  el  demostra  l'enorme  quantitat  de  col·laboracions

relacionades  amb  la  Memòria  Democràtica  en  les  quals  ha  participat  de

diverses maneres; igual que la seua presència en consells científics, comissions

de la veritat, debats, taules rodones, col·loquis, premsa, ràdio, televisió  i

conferències, però sempre demostrant la seua màxima autoritat en el camp de

la repressió franquista.

La  seua  perseverança  al  llarg  de  tots  aquests  anys  ha  aconseguit  superar

enormes obstacles de tota mena, destacant el clima polític advers, aconseguint

evitar excessos que sense la seua actuació haguessin estat irreversibles, com

en el cas de les zones dedicades a fosses comunes en el cementiri de València,

entre moltes altres. El professor Gabarda ha presentat un enorme desplegament

informatiu i formatiu sobre les exhumacions en la Comunitat Valenciana.

Amb tot, els mèrits que conflueixen en la seua persona no acaben aquí. Des de

fa anys, el professor Gabarda ha col·laborat amb nombrosos col·lectius

memorialistes,  destacant  la  seua  col·laboració  en  la Coordinadora

d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià i en la Plataforma

de les fosses de Paterna.

Considerem que és de justícia premiar la important aportació i  dedicació de

Vicent  Gabarda  Cebellán  a  la  seua  Comunitat  per  les  seues  excelꞏlents

contribucions  a  un  coneixement  de  la  nostra  història  recent, que sense la
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seua tenacitat i lliurament resultaria inconcebible.

ACORD

 Per tot l’exposat, acordem proposar al professor Vicent Alberto Gabarda

Cebellán, per a ser guardonat en la pròxima edició (2020) amb un dels

Premis o distincions del 9 d'Octubre de la Generalitat Valenciana.

 Siga remesa còpia del present acord a secretaria de la Presidència de la

Generalitat Valenciana.

secretaria.pre@gva.es


		2020-06-18T09:49:55+0200
	JOSEP ESCRIVA SAVALL - NIF:20040091F




