
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

__________________ 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

 

- Atès  que  al nostre Districte de Sants- Montjuïc ha tingut com a veïns i veïnes , 

Deportats  i Deportades  als Camps de concentració Nazis, primers lluitadors i 

lluitadores antifeixistes de diverses afiliacions polítiques republicanes d'esquerres. 

- Atès que finalment, en data 29 d'octubre de 2020, el Govern de la ciutat va signar un 

acord amb les Amicals de Mauthausen i Ravensbruck, per a fer realitat la instal·lació de 

les Stolpersteine a la Ciutat de Barcelona, enguany que ha estat el 75é aniversari de 

l'alliberament dels Camps Nazis. 

- Atès  que els fills i filles d’aquestes víctimes del franquisme i del nazisme, avui 

octogenaris i nonagenaris, ens van deixant sense haver tingut la satisfacció d’un acte 

de reparació pública de la memòria dels seus pares i mares als carrers i places on van 

viure abans d’haver de marxar a l’exili 

- Atès que  aquestes edats  ens interpel·len directament a la celeritat en la instal·lació, 

per tal que puguin gaudir de l'homenatge personalitzat. 

- Atès que l'adquisició de las stolpersteine no suposa cap cost per a l'Ajuntament de 

Barcelona, donat que des de l’any 2017, el Memorial Democràtic de Catalunya ha 

impulsat i coordinat la instal·lació. 

 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal formula el següent: 

 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

                                                              PREC 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc, convoqui amb la màxima 

celeritat el Consell Sectorial de Memòria Històrica amb la finalitat de crear 

equips de treball,  per poder iniciar les tasques d'identificació i  revisió dels 

Deportats i Deportades del nostre Districte, i així agilitar la instal·lació de les 

stolpersteine que dignificaran la Memòria dels nostres veïns i veïnes que van 

lluitar per la llibertat, la democràcia i contra el nazisme i el  feixisme . 

 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 1 de desembre de 2020 
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