
 
Àngels Belloch i Aguilar, en nom i representació del GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALITA 
VALENCIÀ a l'Ajuntament d'Alboraia, proposa per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ

La Guerra Civil que va patir el poble espanyol entre els anys 1936 i 1939 va deixar moltes seqüeles 
en la societat que encara hui perduren. Persones desaparegudes, persones afussellades i soterrades 
en foses comunes, o persones que van haver de marxar a l'exili. 

Com a conseqüència de la pròpia Guerra, per haver pres part en el bàndol perdedor, moltes persones 
patiren, dins del país, altres conseqüències: el desterrament, la pèrdua del lloc de treball o la 
inhabilitació professional. 

En Alboraia, com a conseqüència de la Guerra Civil, també van haver persones que patiren aquestes 
conseqüències. 

El mestre nacional en Salvador Martínez Torres, home d'educació i pensament liberal, qui mai al 
llarg de la seua vida va militar en cap partit polític, i que va ser alcalde d'Alboraia (obligat per la 
difícil situació de l'Administració Local d'aquell moment) entre març i juliol de l'any 1936, també 
va ser una d'aquelles víctimes abans esmentades. La seua condició d'haver sigut alcalde va provocar 
que una vegada finalitzada la Guerra, fóra inhabilitat en l'exercici de la seua condició de mestre. 
Concretament durant 21 anys de la seua vida, entre 1939 i 1960. Durant aquest temps, moltes 
persones del poble ho recordaran encara, don Salvador va continuar exercint la seua professió al 
carrer Cabanyal, sent un exemple de bona pràctica educativa i de tracte personal. 

Precisamebnt, don Salvador tenia un germà que també era mestre, i que també fon inhabilitat i que 
posteriorment va ser reconegut en dates recents amb el nom d'un institut a Aldaia. 

En 1960, i per l'acció prèvia de l'alcalde José María Roig, don Salvador Martínez Torres va poder 
tornar a exercir com a mestre nacional, si bé va morir al poc de temps, concretament l'any 1966, 
quan estava destinat a Alfarp. 

El Bloc pensa que els actuals regidors i regidores del Ple Municipal d'Alboraia, però també els que 
ens han precedit i els que ens succeïran, tenim el deure de reconéixer aquesta persona, don Salvador 
Martínez Torres. Es tracta d'un home que va lluitar per la llibertat, la igualtat i la democràcia en el 
nostre poble, per dur endavant la gestió municipal com a representant de l'ajuntament legalment 
constituït, i que precisament per això va pagar un preu molt alt: la inhabilitació per a l'exercici de la 
seua professió pública, mestre. 

És per això que el Bloc DEMANA: 

- Que se li dedique un carrer a don Salvador Martínez Torres, i que es rotule, "Mestre i alcalde 
Salvador Martínez", o el que decidisca la família 

- Que el Periòdic d'Alboraia i els mitjans municipals informen d'aquesta moció 

- Que el Ple aprove la moció com a senyal de reconeixement a una persona digna, honrada i justa, 
que mai hauria d'haver sigut apartada de la seua professió per motius ideològics
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