
 

 

Sabadell,  2020 al Ple de l’ Ajuntament. 

 

En primer lloc volem agrair a tots els partits polítics que ens representen 
en el Ple del Ajuntament de Sabadell, que ens hagueu donat la oportunitat 
de poder assistir al Ple per compartir els principals obstacles que patim 
com a ciutadania catalana d’origen estranger, tant les persones 
nouvingudes com les que portem molts anys vivint a Catalunya. 

 

La Federación de las Asociaciones de Àfrica Negra de Sabadell y 
Catalunya (FEDEAFRICANESCA) veiem que és el moment que l’Àfrica 
Negra comenci a caminar , per això mateix el col·lectiu de Àfrica Negra 
compost pels col·lectius de Burkina Bé, Congo, Gàmbia, Guinea Bissau, 
Mali, Nigèria, Senegal, Mauritània, Ghana,Togo, etc. i altres països 
africans hem decidit de portar aquest manifest al Ple Municipal en nom de 
tots aquests col·lectius. 

 

Exposició de motius 

Volem cambiar el nom del Carrer Marquès de Comillas que està al cor de 
la ciutat al Districte Primer al lateral de la Gran Via al costat de la estació 
RENFE de Sabadell Centre, perquè el Marquès de Comillas era un 
esclavista del segle XIX que explotava les persones i no tenia pietat 
d’aquestes persones, i més quan ja s’havia abolit la esclavitut. Sabadell 
que és una ciutat que sempre s’ha destacat per la defensa dels drets 
humans no es pot permetre la vergonya que suposa tenir un carrer dedicat 
a la memòria d’una persona que era un esclavista i que va fer molts 
negocis traficant amb persones. El canvi de nom d’aquest carrer suposa 
un acte de reparació i reconeixement a les victimes de la esclavitut, 
perquè l’esclavisme és una de les pitjors lacres que ha creat la humanitat 
per causar un dolor inmens a les persones. 

A continuació us posem una breu explicació de la biografia d’aquesta 
persona : 



 
Antonio López i López de Lamadrid (Comillas (Cantàbria) 12 d'abril de 
1817-Barcelona 16 de gener de 1883)) va ser un empresari, banquer i 
senador espanyol conegut pel seu títol nobiliari de marquès de Comillas. 

De petit amb 14 anys gràcies als contactes de la seva mare que havia 
treballat de bugadera en una casa de rics industrials de Cantàbria, el jove 
es va enrolar en un vaixell cap a Cuba. 

Allí va estar molts anys i va tenir moltes empreses diferents i va estar 
comprant fins a quatre plantacions de canya diferents, cafetars, etc. López 
va adquirir, a més, el que va ser el primer vapor d'hèlix de la marina 
mercant espanyola, el vapor General Armero i va mantenir, per sobre de 
tot, una gran activitat intermediària en la venda de esclaus. De fet, anys 
després el seu cunyat i empleat, Francesc Bru, acusaria en un conegut 
llibre a Antonio López d'haver estat un traficant negrer. A les seves 
pàgines s'explicava la forma i manera com aquell patriarca del comerç 
havia conseguit la seva quantiosa fortuna, traficant amb esclaus negres a 
l'illa de Cuba. Allà se li descrivia com un subjecte cruel i despietat, per al 
qual els negocis consistien en explotar els treballadors, i per al qual tots 
els mitjans eren lícits -legals o il·legals-, per tal d'aconseguir beneficis. 

Per tot això, la Federación de las Asociaciones de ÁfricaNegra de 
Sabadell y Catalunya (FEDEAFRICANESCA) instem al Ple a que 
proposi a la Comissió de Nomenclator que estudïi la modificació del nom 
del Carrer Marquès de Comillas pel nom de Amílcar Lopes Cabral com a 
reparació dels danys morals que han fet a la comunitat negra. Amilcar 
Lopes Cabral era un enginyer agrònom, que va néixer a Bafatá a l’est de 
Guinea Bissau el 12 de setembre de 1924 i va ser assassinat a Guinea 
Conakry el 20 de gener de 1973.                                                              
Amílcar Lopes Cabral va ser un líder de Guinea Bissau fundador el 1956 
del PAIGC (Partit Africà de la Independència de Guinea Bissau i Cabo 
Verde) que va lluitar per la independència del país amb una guerra que va 
durar 11 anys i separar-se de Portugal. Va reunir més de 1 milió de 
camperols per lluitar contra els colonitzadors portuguesos, i gràcies a la 
seva lluita contra el colonialisme es va aconseguir que altres països 
africans com : Angola, Moçambic , Santo Tomé i Cabo Verde poguessin 
plantar cara i lluitar contra el colonialisme portugués.  



 
El 1972 Cabral va parlar en la 163ª sessió del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides, solicitant una delegació de observació per evaluar el 
conflicte entre Portugal i les forces del PAIGC. 

Gràcies a la guerra de ultramar ha caigut el feixisme a Portugal i altres 
països europeus. Amilcar Lopes Cabral és considerat pels historiadors de 
la BBC Britànica com el segon líder més influent a nivell mundial només 
per darrera del Sr.Maharaja Ranjit Singh, líder del Imperi Singh a inicis del 
segle XIX que va néixer el 1780 a Gujranwala al Nord Est de la provincia 
del Punjab al Paquistán i va morir el 1839 a Lahore la capital del Punjab 
Paquistaní. Va ser un majaraja que va fundar el Imperi Sij de Paquistan i 
va pasar a la història per haver conseguit durant la seva vida de unir a sijs, 
musulmans i hindús en el exèrcit i també en el govern.  

Amilcar Lopes Cabral va ser escollit pel Historiador Britànic Hakim Adi 
com un dels liders més influents a nivell mundial. Hakim Adi és un 
historiador i acadèmic britànic Llicenciat i Doctorat en Història Africana de 
la Escola de Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres i per 
ell la filosofía de Amilcar Lopes Cabral era la millor per lluitar contra el 
imperialisme i tota forma de dominació estrangera. 

Traslladar aquest posicionament a les entitats impulsores de la iniciativa     
( Asociación Bissau Guineanos de Catalunya, Associació de Guinea 
Conakry de Catalunya, Associació Nova Generació ÀfricaNegra de 
Catalunya, Asociación de Malienses Residentes en Sabadell y el Vallès , 
Associació per a la Promoció de la Agricultura i la Cultura del poble Harr 
de Mauritània,  Asociación Egbe Isedale Omo Yoruba (Nigèria), 
Asociación de Dones de Àfrica Negra de Catalunya, Asociación Gambians 
de Catalunya, Assoc. Africana de Sabadell, Assoc. de Ghanesos de 
Catalunya, Asociación Burkineses, Federació Pan-Africana, Federació de 
Associacions Veïnals de Sabadell (FAV) ). 

Sabadell a 7 de desembre de 2020. 

 

 

 

 



 
 

Bubacar Balde, President de la Fed. de las Asociaciones de 

ÁfricaNegra de Sabadell y Catalunya (FEDEAFRICANESCA). 

Firma : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


