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MOCiÓ PER REALITZAR UN RECONEIXMENT I HOMENATGE SOLEMNE ALS VILAFRANQUINS
DEPORTATS ALS CAMPS DE CONCENTRACiÓ NAZIS, QUE PRESENTA VILAFRANCA EN
COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Com a consequencia de la repressió franquista durant la Guerra Civil espanyola i la
postguerra, centenars de vilafranquins i vilafranquines van exiliar-se i van ser internats en
camps de concentració a França. Una part d'aquests van restar a la zona ocupada pels
alemanys durant la Segona Guerra Mundial i, davant la indiferència del govern franquista,
un total de vuit vilafranquins van ser deportats als camps de concentració nazis
(1940-1945), dels quals sis van ser assassinats i dos alliberats (veure l'Annex).

L'1 de novembre del 2005, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
resolució 6017 on condemnava qualsevol manifestació d'intolerància religiosa, incitació,
assetjament o violència contra persones o comunitats basada en l'origen ètnic o les
creences religioses, a qualsevol lloc del món.

En aquest sentit, es designava el dia 27 de gener, aniversari de l'alliberament del camp
d'extermini d'Auschwitz (1945), com el Dia Internacional en Record de les Víctimes de
['Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat i s'instava, de manera urgent,
a tots els Estats membres, a desenvolupar programes educatius en memòria de la tragèdia
per a la prevenció d'actes de genocidi.

Vilafranca del Penedès, va ser pionera a l'hora d'aixecar un monument recordatori de les
víctimes dels camps nazis a la plaça de la Pau (2005), i l'Ajuntament té signat un conveni
de col.laboració amb l'Amical de Mauthausen i forma part de la Xarxa d'Ajuntaments Mai
Mes,

D'entre les diverses iniciatives que s'han desenvolupat arreu del món en record i memòria
de les víctimes dels camps d'extermini nazis, ha destacat la col. locació de llambordes
"stolpersteine" davant els domicilis on van viure les víctimes. Les sto{persteine són
llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d'una fulla de llautó on
es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col'loquen al paviment de
davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de
l'empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de
manera especial a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb
l'exterminació industrialitzada dels nazis. Sto{persteine significa en alemany "pedra que
fa ensopegar". Es pretén d'aquesta manera mantenir viu el record les víctimes del
nazisme, lluitant contra l'oblit.

Diverses ciutats europees de més de vint paYsos ja en realitzat aquesta proposta i,
actualment hi ha col.locades 60.000 llambordes stolpersteine. A Catalunya fins ara s'han
instal.lat a Navàs i el Pala de Torroella i enguany es col.locaran a Igualada, Manresa i
Castellar del Vallès. Aquest projecte és coordinat i finançat pel Memorial Democràtic i la
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

Per tot plegat es proposa:



1. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la col.laboració de l'Amical de
Mauthausen i de l'Institut d'Estudis Penedesencs, cerqui les dades de residència i
treball dels vilafranquins deportats als camps de concentració nazis.

2. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès sol. liciti la col'laboració del Memorial
Democràtic per a fer possible la col. locació de llambordes stolpersteine davant els
domicilis on van viure les víctimes deportades.

3. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la col'laboració del Memorial
Democràtic, i d'acord amb l'Amical de Mauthausen i l'Institut d'Estudis
Penedesencs, instal.lin les llambordes stolpersteine davant els domicilis on van
viure o treballar les víctimes deportades. Si és possible, en la presència dels
familiars i del seu creador, l'artista alemany Günter Demnig.

4. Que es comuniqui aquest acord a la Direcció General de Relacions Institucionals i
amb el Parlament, al Memorial Democràtic, a l'Amical de Mauthausen, a l'Institut
d'Estudis Penedesencs i als familiars de les víctimes.

Vilafranca del Penedès, a 16 de gener de 2017

Annex 1

Vilê.franquinsdeportats als camps de concentració nazis, 1940-1945
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