
 
PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE MUNICIPAL DEL GENER DEL 2020 

El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les                  

persones que han sigut víctimes de guerres o persecucions diverses per raons ètniques,             

ideològiques, religioses o de qualsevol tipus. Més enllà del record necessari, crear espais de              

memòria és imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del                

respecte entre les generacions més joves. 

El 27 de gener, avui, es celebra el Dia Internacional de commemoració en memòria de les                

víctimes de l’Holocaust, dia instaurat per Nacions Unides per posar de manifest la memòria de               

qui va ser víctima de la barbàrie Nazi. 

A Santa Coloma de Gramenet, gràcies als estudis publicats, coneixem que fins a 13 persones               

van ser assassinades en camps d’extermini nazi. Moltes de les persones deportades en el              

conjunt de Catalunya eren dones, de les que malauradament no ha quedat cap registre, no se’n                

sap el nom ni la procedència. 

Per aquest motiu, proposem instal·lar plaques o llambordes de memòria, també anomenats            

Stolpersteine, una idea importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar l’artista           

Gunter Demnig l’any 1992. 

Els “Stolpersteine” estan fets de formigó de 10 cm per 10 cm i estan coberts d'una fulla de                  

llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va ser víctima del nazisme. 

Des de l'inici del projecte, s’han instal·lat més de 60.000 llambordins en més de              

1.800 municipis europeus, a fins a 21 països d'Europa. 

 

Demanem: 

Que l’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de la memòria històrica i les persones que               

han investigat, actualitzi, elabori i publiqui un cens definitiu de les persones de Santa Coloma de                

Gramenet deportades als camps nazis. 

Que l’Ajuntament instal·li els llambordins “Stolpersteine” en record de les persones registrades            

de Santa Coloma de Gramenet deportades als camps de concentració nazis i afegeixi una              

llamborda més per a les dones de les que no tenim registre. 

Que l’Ajuntament de Santa Coloma s’aculli al programa «Europa amb els ciutadans 2014-             

2020», que contempla, en el seu capítol 5.6.1, el finançament de projectes que realitzen              

activitats de reflexió sobre les causes i les conseqüències dels règims totalitaris en la història               

europea moderna i reten homenatge a les víctimes dels seus crims. 

 

27 de Gener de 2020, Santa Coloma de Gramenet 


