
  

Fernando Martínez López 
 
Secretari d'estat de Memòria Democràtica. 
 
Llicenciat i doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Granada i catedràtic d'Història 
Contemporània a la Universitat d'Almeria. 
 
Historiador, especialista en republicanisme espanyol, moviments socials de l'època 
contemporània i, especialment, història del socialisme espanyol i Nicolás Salmerón i Alonso. 
 
Responsable del grup d'investigació Sur-Clio de la Universitat d'Almeria. Professor convidat a 
l'École des Hautes Études en Sciences Socials de París. 
 
Especialista en memòria històrica, ha sigut director general per a la Memòria Històrica entre el 
juliol de 2018 i el març de 2019. 
 
Ha coordinat el Mapa de Fosas d'Andalusia i ha sigut coordinador i investigador principal dels 
projectes d'investigació de les universitats andaluses Actuaciones de los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas en Andalucía (1936-1945), La represión franquista de la masonería 
andaluza i El exilio republicano andaluz de 1939. 
 
Premi de Memoria Histórica de la Junta d'Andalusia. 
 
Senador per la província d'Almeria i secretari primer de la Mesa del Senat durant la XIII 
legislatura. Actualment és senador per Almeria. 
 
En l’actualitat és secretari executiu de Memòria Històrica de la Comissió Executiva Federal del 
PSOE. 
 
Va ser representant dels ajuntaments espanyols en la Cambra de Poders Locals i Regionals del 
Consell d'Europa entre el 1993 i el 1996. Va coordinar les relacions d'aquesta cambra i el 
Parlament Internacional d'Escriptors entre el 1994 i el 1996 i va ser ponent-redactor de la Carta 
de Ciutats-Refugi, aprovada el 31 de maig de 1995. 
 
Va ser president de la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) entre 1993-1995. 
 
Va ocupar l’alcaldia de la ciutat d'Almeria entre el 1991 i el 1995. 
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