
 1 

 

 Publicació quadrimestral  Desembre 2013 - núm. 44 

Butlletí d’informació i comunicació de l’Amical de Mauthausen  

Sumari 
 

1  ·Any Amat-Piniella. 

2 ·Per la defensa dels Drets Hu-
mans i contra el discurs de l’odi. 

   ·COL·LABORACIONS. 
   · Auge del Feixisme i del Racisme 
3 ·Víctimes del franquisme. 
   ·ACTIVITATS: Fira associacions, Vila-

franca del Penedès, Memoria de las 
cenizas, Ontinyent, Belchite, 12 de 
octubre. 

4 ·Sant Celoni, “Jornadas Música y Holo-
causto” a Saragossa, Ruta contra el 
feixisme, La Pobla Llarga,. 

   ·Xarxa per la prevenció del feixisme. 
5 ·L’Holocaust: una reflexió des de la 

medicina. 
   ·HOMENATGES: Republicans en l’alli-

berament de França, Aviadors de la 
República.  

6 ·HOMENATGES: Brigades Internacio-
nals, 77è aniversari defensa Madrid, 
Conrad Miret. 

   ·INFORMACIONS: 
   ·CIM, CIBD 
   ·Amical de França, Tomba F. Boix, Joa-

quim Aragonès. 
7 ·Assemblea general de socis 
   ·RECORDEM A.... 
8 ·In memoriam Josef “Pepi” Klat. 

   ·Mots encreuats temàtics nº6. 
 
© Amical de Mauthausen i altres camps 
de concentració nazis. 
Sils, 1 baixos – 08002 Barcelona 
Tel. 93 302 75 94 
e-mail: info@amical-mauthausen.org  
 
REDACCIÓ:  Rosa Toran, Joan Molet i 
          Josep San Martín 
 

MAQUETACIÓ: Josep San Martín 
 

Dipòsit legal: B-14.608-2001 
 

S’autoritza la reproducció de fragments  
citant-ne la procedència. 

i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya 

En un any ple de centenaris 

–alguns amb una notable 

dotació econòmica i una 

també notable capacitat 

d’incidència mediàtica–, 

l’humil centenari de Joa-

quim Amat-Piniella ha ha-

gut de fer front a diferents 

desafiaments, que l’han 

convertit en una veritable 

cursa d’obstacles. Tanma-

teix, l’experiència ha valgut 

la pena, per diverses raons.  

Primer, perquè ha estat im-

pulsat i assumit des de la 

societat civil. A partir d’aquí, l’Ajunta-

ment de Manresa i la comissió organit-

zadora han canalitzat energies i sumat 

esforços, per aconseguir que les iniciati-

ves que anessin sorgint trobessin el seu 

lloc en el programa d’activitats i es po-

guessin desenvolupar adequadament. 

Segon, perquè ha ofert una programació 

transversal quant a continguts. Ha inclòs 

activitats de tota mena (conferències, 

xerrades, concerts, projeccions, exposi-

cions, col·loquis, viatges pedagògics, 

clubs de lectura, lectures dramatitzades, 

teatralitzacions, etc.) adreçades a un am-

pli ventall de públics, i de totes les 

edats. Entre elles, mereix una menció 

especial l’exposició “Joaquim Amat-

Piniella: escriure contra el silenci”. 

Tercer, perquè no ha pivotat només so-

bre Manresa, sinó també –especialment 

durant aquesta tardor– ha tingut l’epi-

centre a Barcelona, al Museu d’Història 

de Catalunya. Però no només a Manresa 

i a Barcelona, sinó a d’altres punts de la 

geografia catalana: Girona, Castellar del 

Vallès, Sentmenat, Polinyà, Sant Joan de 

Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Na-

varcles, Prada de Conflent, Cornellà de 

Llobregat, Navàs... En bona part, això 

ha estat possible gràcies a l’exposició 

itinerant “K.L. Reich: la veu de l’infern 

nazi”. 

Quart, perquè, malgrat la seva modèstia, 

ha obtingut un notable ressò mediàtic, 

gràcies no tan sols als mitjans d’abast 

local i comarcal, sinó també a mitjans 

d’abast general, com Televisió de Cata-

lunya, El País, La Vanguardia, BTV, 

ANY AMAT-PINIELLA  

Està a punt d'acabar un any curull 

d'actes que han commemorat el cente-

nari del naixement de Joaquim Amat-

Piniella, personatge cabdal de la lite-

ratura concentracionària i un dels 

nostres socis fundadors. Agraïm a Jo-

sep Alert  i a Philippe Guillen la seva 

col·laboració per al nostre butlletí i 

recordem als socis la visita a l'exposi-

ció “Joaquim Amat-Piniella: escriure 

contra el silenci”, al Museu d'Història 

de Catalunya, oberta fins el 6 de gener 

de 2014. 

Dibuix de Philippe Guillen a partir de la fotografia, presa el 1940 a la línia 
Maginot la qual apareix al llibre del mateix autor –Guillen, Philippe (2011). 

José Cabrero Arnal, Villematier: Loubatières–, amb Amat-Pinella al costat de 

Pere Vives, Ferran Planes i José Cabrero Arnal.  

mailto:info@amical-mauthausen.org
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Ara, El Temps, El Periódico de Catalunya, etc. 

I en darrer lloc, perquè ha contribuït a reparar en part 

una anomalia greu: la manca d’obra d’Amat-Piniella a 

les llibreries del país, més enllà de K.L. Reich. Perquè 

aquest ha estat un any excepcional des d’un punt de vis-

ta editorial. No tan sols s’ha reeditat K.L. Reich –amb 

un estudi que aporta nova informació-, sinó que s’ha 

publicat un títol inèdit d’Amat: La clau de volta, i s’han 

reeditat quasi totes les obres que estaven exhaurides i 

descatalogades: El casino dels senyors, La pau a casa i 

La ribera deserta. Amb això es pot dir que tota l’obra 

d’Amat –excepte Ombres al calidoscopi– ja està dispo-

nible. I no tan sols això, sinó que fins i tot s’està fent 

una promoció conjunta entre Club Editor i Ensiola, amb 

la col·laboració del Gremi de Llibreters de Catalunya. 

Actualment en aparadors de llibreries de referència a 

Barcelona, s’hi poden veure obres d’Amat-Piniella. Ai-

xò és el que realment importa: que el seu llegat literari 

estigui a l’abast de la gent. 

I per finalitzar, un desig: ens agradaria creure que algu-

na cosa ha canviat. Que alguna cosa serà diferent a par-

tir d’ara. Que s’han posat les bases per a un canvi de 

rumb. Que encara que el centenari acabi, en realitat aca-

ba de començar: l’exposició itinerant continuarà circu-

lant, es publicaran les versions anglesa i francesa de 

K.L. Reich i hi ha diferents projectes editorials relacio-

nats amb Amat-Piniella. S’ha començat un camí i ens 

agradaria creure que aquest camí no tindrà aturador. 

Queden, però, assignatures pendents. D’una banda, 

Amat-Piniella està esperant la producció d’un documen-

tal que expliqui –a Catalunya i fins i tot fora de Catalu-

nya– qui era. I d’altra banda, està esperant que K.L. 

Reich torni a ser lectura escolar, com ho seria en un país 

normal. Perquè no es pot entendre que no ho sigui. Que 

les institucions en prenguin nota. 

Josep Alert 

En els actuals moments de crisi, el 

fenomen de creixement de grups i 

moviments de l'extrema dreta, 

molts d'ells vinculats a organitzaci-

ons neonazis europees, adquireix 

unes dimensions preocupants, més 

que pel seu nombre, per la toleràn-

cia de moltes institucions políti-

ques amb les seves actuacions. Cri-

si i tolerància és una combinació 

perillosa. A tall d'exemple, Alpe-

drete (Madrid) és un municipi amb 

proliferació de grups nazis i feixis-

tes que realitzen pintades i 

col·loquen enganxines, fent apolo-

gia de la violència i difonent idees racistes i xenòfobes, 

amb total indiferència del govern popular de l'ajunta-

ment, tot i les amenaces rebudes per l'oposició. 

En sentit contrari, ens plau la iniciativa de l'associació 

Movimiento contra la Intolerancia, amb l'organització 

del "Reggae contra la Intolerancia", en el 

Rototom de Benicassim. Hi assistiren uns 

20.000 joves i està prevista la seva divul-

gació a més de 3.000 centres educatius 

(podeu veure el vídeo a Youtube, a través 

del nom de l'acte).  

D'altra banda, massa sovint hem hagut de 

respondre amb contundència a les irres-

ponsables i insensates paraules de diri-

gents polítics que ofenen a les víctimes 

del nazisme i del franquisme, i ho segui-

rem fent, igual com alguns ajuntaments 

que condemnen, a través de mocions, les 

intolerables actuacions i declaracions d'al-

guns polítics, en la línia de banalitzar el 

nazisme. En els últims mesos, els ajuntaments d'Altafu-

lla, El Masnou, Badalona, Vilanova i la Geltrú....  ens 

han fet arribar les mocions de reprovació a la compara-

ció del nazisme amb entitats democràtiques. 

PER LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS  

I CONTRA EL DISCURS DE L'ODI 

Pintades nazis a Alpedrete (Madrid) 

COL·LABORACIONS 

Joan Molet 

L'actual situació social de crisi econòmica  està donant 

ales a les forces polítiques d'extrema dreta que han en-

trat, i en alguns casos s'han consolidat, als parlaments 

europeus; la seva estratègia és la de culpar de tot a la 

immigració, atacant l'estat del benestar, posant-lo en 

risc. Dels 27 estats de la Unió Europea 15 tenen dipu-

tats xenòfobs. Especialment important és el cas de Grè-

cia amb el partit Alba Daurada, però moviments popu-

listes com el d'Itàlia amb Silvio Berlusconi també són 

importants; a França, el Front Nacional de Jean Marie 

Le Pen ha arribat a tenir un 17% de suport electoral. En 

altres països també és notable aquest auge, amb exem-

ples com el Casal Tramuntana a Catalunya; i també a 

Àustria, els successors de Jörg Hayder; a Noruega, el 

Partit del Progrés; a Holanda, el Partit de la Llibertat. 

L'extrema dreta fins i tot ha arribat a Finlàndia amb el 

AUGE DEL FEIXISME I DEL RACISME 
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Partit dels Finlandesos Autèntics, mentre aquest país és 

un dels que tenen el sistema educatiu més eficaç, la 

qual cosa és preocupant. 

Els grups més atacats són els immigrants, en especial 

els d'origen gitano, musulmà o negre, amb el missatge 

de la supremacia de la raça blanca per sobre de tot.  Fi-

nalment es pot dir que el problema no està només a 

l'extrema dreta, sinó cada vegada més en els ciutadans 

que callen i miren cap a un altre costat. 

Joan Molet 
 

El 14 d'octubre de 2013, el Parlament de Catalunya va 

aprovar una resolució de suport i adhesió a la querella 

d'Argentina contra els crims del franquisme. 

També un Grup de Treball de l'ONU va visitar Espanya 

entre el 23 i el 30 de Setembre de 2013, amb l'objectiu 

d'examinar les iniciatives i polítiques estatals sobre les 

desaparicions forçades de persones i analitzar els aspec-

tes de la justícia, la veritat, la reparació i la memòria per 

a les víctimes de les esmentades desaparicions. El grup 

es va reunir amb representants polítics i Institucions, i 

també amb familiars i organitzacions de la societat civil. 

Va visitar Cuelgamuros (Valle de los Caídos), el Fossar 

de la Pedrera, les Muralles de la Macarena i el cementiri 

de Sevilla. 

Van arribar a la conclusió que es van cometre violacions 

greus contra els drets humans durant la Guerra Civil i 

durant la Dictadura; també es va reflectir el segrest dels 

fills dels detinguts republicans que haurien estat lliurats 

a famílies afins al Règim. També van arribar a una altra 

conclusió final: les autoritats, estatals i autonòmiques, 

no estan fent prou pels desapareguts durant la Guerra 

Civil i la Dictadura i pels seus familiars. 
 

VÍCTIMES DEL FRANQUISME 

ACTIVITATS 

El dia 23 octubre va tenir lloc la presentació a la Cineteca de Madrid, 

del documental “Memoria de las cenizas” (Intermedia 

Producciones, 2013). La presentació va comptar amb 

la presència dels delegats de l'Amical per Madrid i per 

Andalusia, Concha Díaz i Ángel del Río, respectiva-

ment. La pel·lícula, ja editada i disponible a la seu de 

l'Amical, recull de manera pedagògica la vida de qua-

tre andalusos des del seu exili a França després de la 

guerra civil, fins a la seva posterior deportació al 

(Continua a la pàgina 4) 

El 21 de setembre, a la 18ena Mostra d'Associacions de les festes de la Mer-

cè, es presentà l'activitat "Memòria i 

educació en la tolerància: Viatges a 

Mauthausen i Buchenwald" amb la 

participació d'estudiants dels IES 

Lluch i Rafecas de Vilanova i la 

Geltrú, Lluis de Peguera i Pius Font 

i Quer de Manresa i Ramon Beren-

guer IV de Sta. Coloma de Grame-

net.  

El 3 d’octubre es féu la Inau-

guració de l'exposició Imágenes 

y Memoria de Mauthausen dins 

el cicle Guerra i Oblit. Comba-

tents valencians als camps 

d’extermini nazis, al Palau dels 

Barons de Santa Bàrbara a On-

tinyent (València), amb la parti-

cipació de Rosa Toran. 

 

El 8 d’octubre. Conferència de 

Juan M. Calvo "“La recuperació 

dels espais memorials: el cas de 

Belchite"   en el marc de l'expo-

sició fotogràfica Berlin Belchite 

de Toni Moreno, a l'Ateneu 

Santfeliuenc de Sant Feliu de 

Llobregat.  

 

El 12 d’octubre intervingué 

Rosa Toran a l'acte 12 d’octu-

bre, res a celebrar, a la Plaça 

de la Mercè de Barcelona.  

 

 

L’11 d’octubre va tenir lloc la 

Conferència de Rosa Toran a la 

Capella Sant Pelegrí del Vinseum, 

a Vilafranca del Penedès, en el 

marc de la inauguració de l'expo-

sició Resistents i Deportades. 
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camp de Mauthausen. A més a més compta amb emotius 

testimonis de familiars de deportats que van patir amb 

amargor durant la dictadura franquista la falta de notíci-

es i la desaparició dels seus éssers estimats en un ambi-

ent de fustigació i estigmatització per la seva condició 

republicana. El DVD integra, també, la biografia del 

cordovès Virgilio Peña, deportat al camp de 

Buchenwald. El documental va tenir una bona acollida i 

es va convertir en un improvisat homenatge a un dels 

seus destacats protagonistes: el cordovès de Montalbán, 

Alfonso Cañete. 

(Ve de la pàgina 3) El 8 de novembre Rosa Toran féu la conferència 

"L'exili català: 

Resistència i 

deportació" dins 

les I Jornades de 

Memòria històri-

ca de “Sant 

Celoni. L'exili. 

L'èxode després 

d'una guerra”. 

El 24 d’octubre intervingué Juan M. Calvo a la taula rodo-

na "Testimonios de la cultura: La voz de los supervivien-

tes", al Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporá-

neo de Saragossa, organitzat per la "Asociación aragonesa 

de Amigos de la Ópera”, al Teatre Principal de Saragossa, 

en el marc de les “Jornadas Música y Holocausto”.  

 

El 9 de novembre participàrem en l’organització de la Ru-

ta contra el feixisme, junt amb SOS Racisme i Unitat con-

tra el feixisme, amb motiu dels 75 anys de la Nit dels vi-

dres trencats. Amb una participació d'unes 500 persones, 

es recorregueren els carrers de Barcelona des dels Jardinets 

de Gràcia, al costat de la Llibreria Europa, fins al Casal 

Tramuntana, nucli d'acció de l'extrema dreta. En cinc para-

des, es rememoraren diversos episodis referits als bombar-

dejos durant la guerra civil, a la resistència passiva i a la 

lluita antifranquista.  

El 19 de novembre va tenir lloc a Ma-

drid la presentació del llibre "Actes del 

I Congrés de Víctimes del franquisme" 

a la sala Blanquerna. En aquest llibre 

hi ha l'aportació de Rosa Toran a l’es-

mentat congrés. 

El 28 de novembre tingué lloc la inauguració 

de l'exposició ·Mauthausen, l'univers de l'hor-

ror” a la Casa de Cultura de La Pobla Llarga 

(València), amb la participació de Rosa Toran, 

dins el conjunt d'actes "Ara i Sempre. Home-

natge als poblatans víctimes del franquisme", 

entre els qual es presentà el llibre de Ximo Vi-

dal “Julio Tomàs Codina, poblatà del Teular, 

víctima del feixisme”. 

Representants de centres de secundària de Barcelona, Vila-

nova i la Geltrú, Manresa, Santa Coloma de Gramenet, 

Sitges, i Sant Celoni, entre d’altres, es van trobar durant 

tot el matí del dissabte 14 de desembre a la seu de l’Ami-

cal de Mauthausen per a posar en comú, intercanviar i fer 

propostes de treball conjunt, sobre la sensibilització al vol-

tant de la temàtica de la deportació als camps de concen-

tració, tant pel que fa a la preservació de la memòria histò-

rica com a la prevenció del feixisme. 

Amb els membres de l’Amical, es va fer un repàs als prin-

cipals punts que s’han de tenir en compte en les propostes 

pedagògiques de sensibilització, i es va poder fer l’inter-

canvi d’experiències entre els docents i centres a l’hora de 

treballar aquesta temàtica a l’aula. 

Alguns dels centres de secundària ja porten un llarg bagat-

ge de participació en els programes de l’Amical i en les 

visites als Camps de Mauthausen o Buchenwald, i aquesta 

primera experiència d’intercanvi ha permès coordinar pro-

XARXA PER LA PREVENCIÓ DEL FEIXISME 
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postes i explicar algunes metodologies o projectes com 

el “Projecte Buchenwald” que es desenvolupa al Garraf, 

que pot servir de guia als centres recentment incorporats a 

la tasca. 

El seminari va servir per a concretar la voluntat 

de constituir la xarxa de centres per a treballar plegats pels 

objectius de preservació de la memòria històrica, la pre-

venció del feixisme, la sensibilització i la coordinació dels 

programes i activitats docents. 

Una xarxa que integrarà també a centres de la resta de 

l’Estat i que servirà de plataforma per assolir la creació 

d’una Xarxa de ciutats catalanes, espanyoles i europees, 

que vulguin participar en la tasca de prevenció del feixis-

me a Europa. 

Entre els acords del seminari destaca també la celebració 

d’un nou seminari el proper 15 de març, i una trobada d’a-

lumnes de secundària de tot Catalunya el proper 22 de 

maig a Vilanova i la Geltrú, per potenciar l’intercanvi en-

tre l’alumnat i la promoció i divulgació del punt de vista 

dels joves sobre la deportació dels catalans i catalanes als 

camps nazis. 

El dia 10 de desembre, a la sala d'actes del Col·legi 

de Metges de Saragossa, el Dr. Esteban González Ló-

pez, (Unitat de medicina de família del Centre de sa-

lut universitari Villanueva de la Cañada, professor de 

la UB de Madrid i soci de l'Amical), va fer una confe-

rència amb el títol: “L'Holocaust: una reflexió des de 

la Medicina”. 

A la conferència, organitzada pel Col·legi de Metges i 

la Universitat de Saragossa, Esteban González es va 

referir a com entre 1933 i 1945 a Alemanya milers de 

discapacitats físics o psíquics, persones amb malalties 

avançades i nens nascuts amb defectes congènits van 

ser esterilitzats i posteriorment assassinats. Va fer re-

ferència a com aquestes pràctiques, que van portar a 

l'extermini primer a persones amb discapacitats físi-

ques o psíquicament i posteriorment també a milions 

de persones als camps d'extermini, van comptar amb 

la participació activa i fins i tot entusiasta de metges i 

altres professionals de la medicina. 

Després de la conferència de Wannsee, al gener de 

1942, i amb la posada en marxa de la “Solució Final”, 

van ser també metges els que realitzaven la selecció i 

determinaven l'aptitud per a treballar a les fàbriques o 

als propis camps. Els que no eren considerats aptes 

per al treball anaven directament a les cambres de 

gas.  

Als camps, els metges nazis van disposar de milers de 

persones desposseïdes de llibertat amb les quals van 

fer tot tipus d'experiments tant genètics com racials, 

entre elles un grup de republicans espanyols a 

Mauthausen. 

L'Holocaust:  

Una reflexió des de la Medicina 

HOMENATGES 

Republicans en l'alliberament de França 

 

El 25 d'agost, en el marc dels actes de l'alliberament de Paris, al 

Cementiri de Pantin, l'Amicale des Anciens Guérilleros Es-

pagnols en France- FFI organitzà un acte d'homenatge a tots els 

espanyols que van participar en la lluita armada des de 1941 a 

1944. Hi hagué un reconeixement a Conrad Miret Musté, germà 

de Josep Miret, mort el 27 febrer de 1942 a la presó de la Santé. 

Els actes van tenir lloc davant la tomba de Jose Baron Carreño, 

mort el 19 d'agost de 1944 a Paris. 

Aviadors de la República 

El dia 15 de novembre es col·locà una placa a la façana principal del Palau de Mar (Museu d'Història de Catalu-

nya), amb el següent text "“A la memòria dels Aviadors de la República que lluitaren en defensa de la democrà-

cia en la guerra civil (1936-1939) i en la Segona Guerra Mundial (1939-1945).  

15 de novembre de 2013. Ajuntament de Barcelona”  
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Brigades Internacionals 

 

El 26 d’octubre, en el 75 aniversari del comiat dels 

brigadistes a Barcelona, participàrem en els actes cele-

brats davant el monument del Túnel de la Rovira. 

L’homenatge havia estat organitzat pels Amics de les 

Brigades Internacionals, amb la participació d'entitats 

de memòria, forces polítiques i sindicals i assistents 

d'arreu, entre els quals destacà el National Clarion Ci-

clyng Club de Birmingham.  

L'Amical també ha contribuït al micromecenatge de 

l'obra teatral Barcelona Good Bye, al Teatre Raval.  

Associació Pro-memòria als Immolats per 

la Llibertat a Catalunya 

 

El 13 d’octubre participàrem en l'homenatge al Fossar 

de la Pedrera de Montjuïc. 

 

77è Aniversari de la defensa de Madrid   
 

El 7 novembre, a la Puerta del Sol, es va col·locar una 

placa commemorativa a l'edifici de Correus, en un acte 

organitzat per la Coordinadora per a la memòria Histò-

rica i Democràtica de Madrid, i al qual va assistir-hi la 

nostra delegada a Madrid, Concha Díaz.  

 

Conrad Miret 
 

La setmana del 20 de Novembre de 2013 el Consell 

de París ha confirmat que, a petició de l'Amicale des 

Anciens Guerilleros Espagnols en France-FFI, es 

col·locarà una placa en homenatge a Conrad Miret 

Musté a la Presó de la Santé, on va morir el 27 de Fe-

brer de 1942. Conrad era germà de Josep Miret Musté, 

deportat i mort el novembre de 1944 a Florisdorf, co-

mando de Mauthausen. 

INFORMACIONS 

Comitè Internacional de Mauthausen (CIM) 

 

A la junta executiva del 10 de maig s'escolliren els dos 

representants per Espanya, Concha Díaz i Josep San 

Martin. A la reunió de Viena, del 14 de setembre es 

formularen els objectius de potenciar les activitats in-

ternes, en base a l'anàlisi realitzat al llarg del 2012, 

entorn els temes de comunicació interna, cerimònies 

de commemoració i subcamps, projecte internacional 

de joves i publicacions i comunicació externa. També 

es prepararen les cerimònies d'alliberaments del 2014 i 

del 2015, per a la primera de les quals el tema serà "El 

valor de la vida" i Espanya participarà en els discursos, 

junt a Bulgària, Holanda i la República Txeca; i per a 

la del 2015 el tema escollit ha estat "La pedrera". 

Comitè Internacional de Buchenwald i 

Dora (CIBD) 

A la sessió ordinària de l'abril del 2013 es va escollir 

un consell d'administració, encarregat de gestionar el 

comitè entre assemblees, del qual en forma part Enric 

Garriga per Espanya. Entre les nostres propostes al 

CIBD, destaca l'objectiu de prevenir el racisme i el 

feixisme, la incorporació d'una comissió de joves de 

la tercera generació, la creació d'una xarxa de ciutats 

antifeixistes, la visualització de la presència dels re-

publicans al memorial del camp i la col·locació d'una 

placa en la seva memòria. També s'ha incorporat ple-

nament a l'acció del CIBD el projecte "Republicans 

espanyols i catalans a Buchenwald. Memòria, depor-

tació i prevenció del feixisme". 

AMICAL DE FRANÇA 

L'Amical de França ens comunica el seu acord d'incor-

porar una cinta amb els colors republicans a la seva 

bandera. Ens plau profundament aquesta iniciativa que 

mostra els llaços històrics i emotius que uneixen amb-

dues amicals. 

PUBLICACIÓ BIOGRAFIA JOAQUIM  

ARAGONÈS  

 

De cara a la publicació de la biografia de Joaquim 

Aragonès, deportat rubinenc, realitzada per Josepa 

Gardenyes, s’ha endegat un procés de micromece-

natge per tal de finançar-la. Podeu obtenir més in-

formació i col·laborar a:  
 

http://www.realitzaelteullibre.com/projectes_4/joaquim-

aragones_-de-rubi-a-mauthausen/default.asp 

SUBSCRIPCIÓ TOMBA FRANCESC BOIX 

Segueix oberta la subscripció per la preservació de la 

tomba de Francesc Boix. Podeu ingressar les aportaci-

ons a La Caixa, CC: 2100 0816 15 0200346804, amb la 

indicació del vostre nom i el concepte "tomba de Fran-

cesc Boix". 
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La ciutat de Vila-

nova i la Geltrú va 

acollir aquest any, 

el 27 d'octubre, 

l'assemblea gene-

ral ordinària 2013, 

de la nostra asso-

ciació. Una as-

semblea que es va 

caracteritzar per la 

denúncia contra la banalització del nazisme, el repàs a les 

activitats i projectes desenvolupats durant el període anual 

anterior i per la proposta de noves línies de treball per al 

2014. 

L'assemblea va escollir la nova junta que en aquesta oca-

sió estarà presidida per Enric Garriga, fill del deportat a 

Buchenwald, Marcel·li Garriga. L'assemblea va agrair a la 

presidenta sortint, Rosa Toran, la seva dedicació i treball 

al capdavant de l'Amical tots aquests darrers anys. 

En el transcurs de l'Assemblea, es van presentar els infor-

mes de gestió i l’econòmic, els informes dels comitès in-

ternacionals de Mauthausen i Buchenwald, i el resum del 

Projecte Buchenwald, que està impulsant l'associació en 

coordinació amb altres organitzacions i centres docents. 

Entre les línies de treball aprovades per a aquesta nova 

etapa, l'Assemblea va confirmar la necessitat de millorar la 

relació amb la gent jove i la seva incorporació a l'Amical; 

assegurar i protegir el patrimoni de l'associació; millorar 

les relacions institucionals i la coordinació amb altres as-

sociacions; treballar per aconseguir relacions i presència 

en els Comitès Internacionals d'altres camps; i, especial-

ment, continuar insistint en la denúncia de les actituds fei-

xistes i racistes, i en la prevenció del feixisme. 

Prèviament a l'assemblea,  Edmon Gimeno en nom de l'A-

mical i Miquel A. Gargallo, regidor de l'ajuntament vila-

noví van realitzar una ofrena floral en el monument d'An-

dreu Alfaro, a les víctimes dels camps nazis situat a la pla-

ça de la Peixateria de Vilanova.  

La Junta que sortí escollida fou la següent: 

President, Enric Garriga. 

Vicepresidents, Llibert Villar i Lluís Reverte. 

Tresoreria, Juan M. Calvo i Ferran Palau. 

Secretaria, Margarida Sala. 

Secretaria d'arxius i publicacions, Rosa Toran i Joan Mo-

let. 

Secretaria d'organització, Lluis Reverte. 

Secretaria de Relacions Internacionals, Concha Diaz, En-

ric Garriga i Josep San Martín. 

Vocals, Joan Molet, Ferran Palau. 

Delegats per Andalusia, Ángel del Rio i Anita Muñoz. 

Delegat per Aragó, Josep San Martín. 

Delegada per Astúries, Angelita Andrada. 

Delegada per Galicia, Ana Mª Muñoz. 

Delegat per Euskadi, Joaquín Gálvez. 

Delegada per Madrid, Concha Diaz. 

Delegat per València, Blas Mínguez. 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 

RECORDEM A... 

Josefina Piquet Ibáñez, sòcia núm. 813. 

 

Daniel Toran Salces, soci núm. 1331, nebot del de-

portat mort a Gusen, Bernat Toran Martínez 

 

Alexandre Vernizo, deportat republicà a Mauthau-

sen amb la matricula 3664, portaestendard de l'Ami-

cal de França. 

 

Alfonso Cañete, deportat a Mauthausen, va morir el 

17 d'octubre, a la seva residència d'Ivry sur Seine, 

prop de París. Havia nascut el 14 de maig de 1920 al 

sí d'una família jornalera sense terres. De molt jove 

ingressà a la joventut comunista i més tard al partit 

comunista, militància que mantindria fins al final 

dels seus dies, vinculant el seu ideari polític amb la 

seva condició d'antifeixista i activa participació en la 

preservació de la 

memòria de la 

deportació. Acu-

dia amb regulari-

tat amb la delega-

ció francesa de 

l'Amicale als ac-

tes que comme-

moren l'allibera-

ment del camp de 

Mauthausen. La 

seva vida ha estat 

tot un exemple de 

coherència i com-

promís amb la seva aspiració de construir una socie-

tat més justa i igualitària. Descansi en pau. 
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Josef “Pepi“ Klat mort  el 4 

d'octubre de 2013. 

Josef Klat va néixer el 1922 

a Viena dins una família 

d'emigrants txecs. El 5 de 

novembre de 1941, va ser 

arrestat per la Gestapo a Vi-

ena per les seves activitats 

amb la resistència contra els 

nazis, i va estar en diverses 

presons. El 29 de setembre 

de 1942, al costat d'altres 

combatents de la resistència 

txeca, va ser traslladat a 

Mauthausen. Pocs dies després de la seva arribada vuit 

companys del seu grup havien estat ja executats. Pepi 

Klat va treballar a la pedrera, al comando de la construc-

ció, al de neteja dels sistemes d'aigües residuals, al d'eli-

minació de les cendres del forn crematori i al de lliura-

ment del pa als interns. 

Després de l'alliberament, va ser traslladat a Viena, fins 

que a la tardor de 1945 tota la família Klat va decidir co-

mençar una nova vida a Marianske Lazne, a la República 

Txecoslovaca. 

Membre de l'Organització de Supervivents Txecs i del 

Comitè Internacional de Mauthausen, durant dècades va 

encapçalar, amb el triangle vermell, la desfilada a la ceri-

mònia d'alliberament del camp i la seva persona serà re-

cordada dret durant tota la cerimònia darrere el 

"sarcòfag", independentment de les fortes pluges o del sol 

ardent. 

MOTS ENCREUATS TEMÀTICS Nº6 

V1            V7    

    
V3  
H1   V4   V5   V6         

                      

                       

    H2                    

            H3             

     H4                  

H5 V2                      

                     

          H6          

 H7                    

by David Domènech 

HORITZONTALS 
1-Campo de concentración, de prisioneros y de tránsito para 

los judíos. Situado en Lublin, Polonia. Fue el campo con ma-

yor número de fugas de prisioneros de guerra soviéticos. 

2-Sustancia nociva, también conocida como gas de combate o 

gas mostaza. Utilizada en las dos guerras mundiales. 

3-Isla italiana donde se realizó una de las operaciones anfibias 

más importante de la guerra para abrir el camino hacia la in-

vasión de Italia. 

4-Mittelbau - …  Comando de Buchenwald. Lugar donde se 

producían las bombas volantes V-2.  

5-Nombre de Levi Montalcini –Premio Nobel de Medicina en 

1986–. De origen sefardí, vivió clandestinamente en Floren-

cia. Tras su liberación ejerció como médico de las tropas ame-

ricanas. 

6-Nombre del hotel donde se celebró la Conferencia de Casa-

blanca entre Roosevelt y Churchill. 

7-De nombre Geli, sobrina de Hitler, célebre por la estrecha 

relación afectiva con éste, la cual terminó con la muerte de 

ella. 

VERTICALS 
1-Nombre del bombardero B-29 del ejército de Estados Uni-

dos que arrojó la bomba atómica sobre Nagasaki. 

2-Río de Alemania donde se depositaron las cenizas de los 

ejecutados en el proceso de Nuremberg. 

3-Nombre dado a los carros de combate de los aliados, espe-

cialmente a los utilizados en Tobruk. 

4-Nombre en alemán dado a los consejos judíos de gobierno 

de los guetos. 

5-Empresa automovilística que se benefició de los esclavos 

proporcionados por el nazismo. 

6-Hitler tomó esta cruz como símbolo de la Alemania nazi, 

siendo el elemento central de la bandera del III Reich. 

7-Antibiótico descubierto por Fleming y que los alemanes no 

tuvieron. 

SOLUCIONS  

als Mots encreuats nº 5 

 

Horitzontals 

1-Londres    2-Suiza.  

3-Lorena.    4-Albania.  

5-Cohen.     6-Pluto. 

7-Eicke.      8-Leica. 
 

Verticals  

1-Okinawa.  2-Laxante. 

3-Dynamo.   4-Salaspils. 

5-Refugio.    6-Omaha. 

7-Rosa.  

In Memoriam Josef “Pepi“ Klat 


