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

Entre els dies 7 i 10 de maig de 
2009, organitzat per l’Amical, es va 
efectuar novament un viatge a Maut-
hausen en el qual van participar, de 
manera destacada, alumnes de 1r 
de batxillerat de diferents Instituts, 
acompanyats pels professors o pro-
fessores respectius. 

En aquest viatge de recuperació 
de la Memòria destacà especialment 

la presència de tres exdeportats: Jo-
sé Alcubierre, Esteban Pérez i Juan 
Camacho que en tot moment foren 
el viu testimoni d’un passat de fideli-
tat al govern legítim elegit pel poble, 
que ells van defensar malgrat tots 
els sacrificis: el govern de la Repú-
blica. Són testimonis fefaents d’un 
passat de dura lluita per la democrà-
cia i per les llibertats; un passat en 
què, després de reconquerir la lliber-
tat, un cop alliberats dels camps on 
el nazisme els hi havia volgut arra-
bassar per sempre, van fer el jura-
ment de mantenir viva la memòria de 
la deportació i de continuar lluitant 
perquè  mai  més cap altra  genera-
ció no  hagués  de patir  les conse-
qüències  de  l’opressió  o  de  la  

discriminació. 
Les generacions més joves, re-

presentades pels grups d’alumnes 
que han participat en aquests viat-
ges, tenen el repte de renovar el 
compromís del “mai més” davant les 
noves formes de discriminació per 
raons ètniques, polítiques, socials, 
ideològiques, religioses... que ame-
nacen  de  recrear   les  condicions  

d’intolerància, 
de menyspreu 
o de margina-
ció envers la 
dignitat huma-
na; de vega-
des de forma 
solapada i si-
lenciosa, de 
vegades de 
forma brutal i 
escandalosa 

com va passar a Ebensee durant 
aquest mateix viatge. Els alumnes 
dels IES que han participat al viatge 
a Mauthausen del 2009: “Violant de 
Casalduc” de Benicàssim (Castelló); 
“Maria Ibars” i Historiador Chabas” 
de Dènia (Alacant); “Valle de Aller” 
de Moreda (Astúries), “Monegros – 
Gaspar Lax” de Sariñena (Osca); 
“Mar de Aragón” de Casp 
(Saragossa); “Narcís de Monturiol” 
de Figueres (Girona); “Martí i Pol” de 
Roda de Ter i “Miramar” de Vilade-
cans (Barcelona). Tots ells segur 
que no oblidaran mai ni les experièn-
cies viscudes al llarg d’aquest viatge 
ni el compromís de mantenir viva la 
memòria perquè mai més no torni a 
imposar-se la barbàrie. 

VIATGE A MAUTHAUSEN - 2009 



COL· LABORACIONS 

El 6 de maig van arribar els primers blindats 
americans al camp de concentració d'Ebensee 
i, 64 anys després, el passat 9 de maig, cinc 
joves neonazis, veïns de la zona, van triar el 
lloc per a cometre les seves malifetes: irrom-
pre en els actes commemoratius de 
l’alliberament i, als crits de "Sieg Hitler" i "Heil 
Hitler" i amb la coneguda salutació nazi, incre-
par els supervivents francesos i italians i ata-
car-los amb un fusell de balins de goma, amb 
el resultat de causar ferides a dos d’ells. 
Aquesta va estar la criminal aportació de la ul-
tradreta a la jornada commemorativa, encara 
que ja havia manifestat la seva iniquitat amb 
les gegantines pintades 
realitzades al mur del 
camp de Mauthausen, el 
passat mes de gener. 
Que la llei austríaca, que 
penalitza amb 10 anys 
de presó l’apologia del 
nazisme, recaigui amb 
tota la seva força sobre 
ells, però aportem el nos-
tre particular desgreuge 
a actuacions d’aquesta 
gravetat. 

 Poca estona des-
prés dels incidents, més 
d’un centenar de persones, procedents de tots 
els llocs d'Espanya, van arribar a l’esplanada 
del memorial d'Ebensee per a retre homenatge 
davant el monument erigit en memòria dels 
republicans espanyols. Joves estudiants i pro-
fessors, majoritàriament, junt amb deportats, 
familiars i amics que integraven l’expedició, es 
mostraven atònits davant una naturalesa des-
bordant de bellesa, a la regió del llac Traun-
see, les riberes del qual alberguen residències 
de conegudes estrelles de l’espectacle, i da-
vant la visió de nois alegres jugant als gronxa-
dors de la urbanització que ocupa els terrenys 
de l’antic camp i en uns dels carrers de la qual 
encara es manté dempeus la portalada 
d’entrada al camp. Era el mateix escenari 
construït sobre el sòl ensangonat que, en fos-
ses comunes, alberga milers de cadàvers de 
totes les nacionalitats d’Europa.  

Es van endinsar, també, al laberint de túnels, 
tomba per als esclaus del nazisme, on el mi-

nistre d’armament, Albert Speer, va  complir 
l’ordre directa de Hitler d’instal·lar-hi una fàbri-
ca subterrània per a  la  construcció de  les  
armes de represàlia, les V2. I allí, al sud del 
poblet d'Ebensee, el 8 de novembre de 1943, 
van arribar els primers presoners per a enfron-
tar-se a la ferocitat dels guardians, que fins i 
tot van planejar el seu tancament en les galeri-
es, per a dinamitar-les a continuació, davant 
l’arribada   imminent de les  tropes  aliades, 
objectiu frustrat gràcies a la resistència dels 
propis deportats.  

La flagrant contradicció entre una naturalesa 
esplendorosa, destinada al passeig i el gaudi, i 

els filats i torres de 
guàrdia que asset-
javen als deportats, 
persones misera-
bles que no merei-
xien ser vistes, es 
renova ara en un 
marc de veïnats i 
d’actituds irrespec-
tuoses; fins i tot vi-
olentes. Si en els 
anys ominosos del 
nacionalsocialisme, 
les tenebres que 
embolcallaven les 

galeries i els murs dels barracots no van acon-
seguir la invisibilitat dels crims allí perpetrats i 
no van impedir aïllar l'univers concentracionari 
del món exterior, avui, la commemoració, el 
record i la lluita en favor dels drets humans 
han d’alçar-se enfront dels qui atempten contra 
la dignitat de les víctimes. La desaparició dels 
testimonis directes no impedeix el domini de la 
memòria, inscrita també en l’espai, maculat per 
la indiferència dels qui veuen transitar als an-
tics deportats pels seus llocs de residència, i 
per l’agressivitat dels qui, sota uns passamun-
tanyes, amaguen odi i desraó. Ara, les emoci-
ons, les veus i els compromisos dels joves 
s’han conjurat, un any més, contra l’oblit, con-
tra la indiferència, contra l’agressió als drets 
humans i contra els actes criminals concebuts 
per ments també juvenils.  
 

Rosa Toran 

EBENSEE: ENTRE L’HOMENATGE I L’ODI 



ACTIVITATS 

 
El diputat del grup parlamentari 

socialista a Les Corts valencianes, 
Joan Ignasi Pla, va defensar al 
parlament valencià una proposició 
no de llei dirigida a reconèixer els 
valencians que van passar pels 
camps de concentració nazi, així 
com instar a la participació de les 
Corts en els actes commemoratius 
del 65 aniversari de l'alliberament 
del camp de Mauthausen. A 
aquest respecte, Pla va dir que la 
proposició no de llei també té com 
a objectiu demanar que Les Corts 
rendeixin homenatge als dos su-
pervivents valencians del camp de 
concentració de Mauthausen.  

En aquesta iniciativa parlamen-
tària del grup socialista, ha tingut 
una participació determinant el 
nostre delegat a València Adrián 
Blas Mínguez que ha estat involu-
crat en el procés per a fer realitat 
aquesta iniciativa. 

El 19 de juny les Corts valencianes van acordar per unani-
mitat instar al Consell a què "en la forma que estimi més con-
venient, prepari un homenatge" als dos valencians supervi-
vents dels camps d'extermini nazis: Lluis Estany, de Callosa 
de Segura (Alacant) i Francisco Aura, d'Alcoi (Alacant). La 
Cambra pretén que aquest acte sigui un "reconeixement pú-
blic a tots els valencians i valencianes que van patir l'horror 
dels camps d'extermini".  
La proposta planteja també que el Consell "adopti les mesures 
necessàries per a participar en els actes commemoratius del 
65 aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen, el 5 
de maig del 2010, en col·laboració amb el Govern d'Espanya".  

Igualment, recull que s'encarregui "a un artista valencià de 
reconegut prestigi, una placa que simbolitzi l'homenatge de tot 
el poble valencià als nascuts a la Comunitat que van ser de-
portats".  

La iniciativa socialista va prosperar després que tots els 
membres de la Comissió de Governació acceptaren una es-
mena del PP per a modificar part del contingut de la proposta 
inicial. En lloc d’aprovar, com demanaven els socialistes, que 
s’incloguin en el sistema educatiu valencià mòduls formatius 
de xerrades perquè els alumnes de Secundària coneguin el 
"drama i l’horror" dels camps d’extermini, es va decidir, com va 
assenyalar el PP, instar a la Generalitat a què "continuï, fo-
mentant a les escoles valors com el respecte als altres, la coo-
peració, la solidaritat i el rebuig de la violència, vingui d'on vin-
gui".  

Les Corts Valencianes, a proposta del PSPV, aproven per unanimitat 
homenatjar els dos supervivents de Mauthausen  

Andalusia: Monument d’Almeria 
Anita Muñoz Vably i Angel del Río, delegats 

a Andalusia de l'Amical de Mauthausen, van en-
viar una nota de premsa el 5 de maig -data en 
què es commemorava el 64 aniversari de 
l’alliberament del camp de Mauthausen- per a 
fer públic "el profund malestar pel lamentable 
estat en què es troba el monument a les vícti-
mes del nazisme del parc de les Almadrabillas 
d'Almeria. El monument mostra una imatge de-
plorable d'abandó absolut, amb la placa comme-
morativa destrossada, acumulació de brutícia i 
pintades tal com es pot observar a la fotografia”. 

El monument va ser inaugurat fa 10 anys per 
iniciativa del llavors delegat de l'Amical de Maut-
hausen a Andalusia i supervivent del camp, An-
tonio Muñoz Zamora. “Els responsables del seu 
manteniment –diu la nota- s’han limitat a donar-li 
una capa de pintura groga cada cert temps en 

comptes de conser-
var-lo de la manera 
més adequada, 
d’acord amb allò que 
representa”. El monu-
ment, que va ser pio-
ner a Andalusia per 
les seves dimensions i 
transcendència, repre-
senta, mitjançant una 
escultura, la tristament 
famosa escala de la mort de Mauthausen. A 
més compta amb 142 columnes que simbolitzen 
a cada un dels almeriencs que hi van morir. 

En un principi, tal com relata Anita Muñoz, filla 
d'Antonio Muñoz, “el monument era molt bonic, 
fet amb una pedra molt noble, però ja no té ni 

(Continua a la pàgina 4) 



ànima ni bellesa i, el pitjor de 
tot, és que s’ha convertit en un 
suport on s’escriuen sobre la 
mateixa pedra missatges obs-
cens i grollers amb total falta de 
respecte”. Antonio Muñoz, me-
dalla d'Andalusia el 1999, va 
morir el 2003 i les seves cen-
dres foren dipositades al peu 
del monument, afegint-hi valor simbòlic.  

L'Amical de Mauthausen demanava a les 
institucions responsables una ràpida regene-
ració del monument dotant el lloc 
d’il·luminació, neteja i vigilància; i sol·licitava 
personalitzar les 142 columnes inscrivint en 
cada una els noms dels difunts. Tal vegada 
d’aquesta manera, dotant el monument amb 
rituals de dignificació, a través d’homenatges i 
commemoracions periòdiques, es pugui acon-
seguir a Almeria un lloc referencial per a la 

projecció de la memòria 
d’aquells republicans que 
van patir l’infern dels camps 
nazis. 
Ens congratulem que un 
mes després, el ple de 
l’ajuntament, a partir de la 
moció presentada conjunta-
ment pels grups del PSOE i 
Izquierda Unida, aprovés un 

canvi d’emplaçament, que compleixi els dos 
requisits demanats: protegir el monument del 
vandalisme i  ubicar-lo en un indret digne i vi-
sible.  

El compromís adquirit per l’ajuntament pre-
veu fer el trasllat el proper any, restaurar el 
monument i afegir-hi una placa que n’expliqui 
el significat. Estem segurs que l’acció dels 
nostres delegats ha contribuït a aquesta futura 
restitució i que seguiran vetllant pel compli-
ment de l’acord. 

(Continua de la pàgina 3) 

Homenatge a Manuel Azaña a Montauban  

El dia 4 d’abril de 2009 i organitzat per di-
verses entitats de França i d'Espanya, on des-
tacà el paper de Francisco Ruiz Acevedo,  pre-
sident de la AMHDBLL (Asociación  de la Me-
moria Histórica del Baix Llobregat), que va or-
ganitzar l'assistència de la delegació de Cata-
lunya, formada per unes setanta persones en 
representació de diverses entitats memorialis-
tes, entre elles l’Amical de Mauthausen. Entre 
els assistents hi havia: Antonio González –el 
pare del qual fou assassinat a la 
cambra de gas de Gusen-, Marta 
Sells, Meritxell Moreno i Rosa 
Toran. 

Intervingueren  diverses au-
toritats departamentals i el direc-
tor general del Memorial Demo-
cràtic de Catalunya, Miquel Ca-
minal. Hi hagué una desfilada 
pels carrers de Montauban, un 

acte a la plaça que porta el nom de Ma-
nuel Azaña i un altre acte al cementiri 
de la localitat.  
Destaquem les peticions amb les quals 
Paco Ruiz Acebedo va acabar el seu 
discurs: 
- El compliment de la Llei de la Memòria 
Històrica -tot i que és totalment insufici-
ent- sense cap dilació. 
- El suport dels tribunals europeus refe-
rent als crims de lesa humanitat que no 

prescriuen. 
- L'anul·lació de la Llei d'Amnistia, recoma-
nada al govern espanyol per la comissió dels 
drets humans de les Nacions Unides. 
- La nacionalitat espanyola de tots els exiliats 
i els seus descendents sense haver de jurar 
fidelitat al Rei. 
- L'anul·lació de tots els consells de guerra 
instats pels tribunals franquistes i, en especi-
al, el del president de la Generalitat de Cata-

lunya Lluís Companys, en 
el qual el govern de la Ge-
neralitat de Catalunya n'ha 
de ser part activa. 
- La depuració de les res-
ponsabilitats judicials i polí-
tiques que es puguin deri-
var per les actuacions dels 
responsables del règim an-
terior. 



El dia 4 d'abril, quatre membres de l'Amical de 
Mauthausen i altres camps, formàrem part de l'expe-
dició que sortí de Barcelona per assistir als actes que 
se celebraren a Montauban i Septfonds, i que aplega-
ren una quantitat significativa de persones arribades 
especialment de França. La tomba de Manuel Azaña, 
en el mateix cementiri de Montauban, i el camp de 
Judes a Septfonds, esdevingueren escenaris d'home-
natge i reconeixement vers el que fou president de la 
II República i vers els centenars de milers d'homes i 
dones republicans avocats a  un exili forçós, després 
de la victòria dels militars traïdors, feixistes, que s'ha-
vien aixecat contra el règim que el poble havia votat a 
les urnes.  

Parlaments de representants d'associacions, d'au-
toritats -i en nom del govern català, del Sr. Miquel 
Caminal, Director del Memorial Democràtic-, bande-
res i flors atorgaren singularitat a una jornada que 
combinà sentiment i reivindicació, compartits a una i 
altra banda de la frontera. D'una banda, honorables 
republicans, els seus fills i néts, ben arrelats ja en 
unes terres que en aquell llunyà febrer de 1939 els 
acollí de tan mal grat; de l'altra, víctimes de l'exili inte-
rior i de la repressió, vetlladors de la dignitat i la lliber-
tat des dels infames anys de la Dictadura. 

Sí, actes simbòlics, cerimònies de reconeixement i 
trobades emotives, sens dubte necessaris, perquè 
responen al nostre deure inexcusable, el de les asso-
ciacions de memòria que volem transcendir a l'avui el 
passat amagat i humiliant de les víctimes del nazisme 
i del franquisme. Tanmateix, més enllà de la difusió i 

publicitat dels actes, hauríem de reflexionar sobre la 
incidència en el conjunt de la societat dels valors dels 
quals ens sentim hereus: República com a servei pú-
blic, laïcisme com a respecte a l'altri i fraternitat com 

alternativa a com-
petència, entre 
altres. Manquen 
encara moltes ex-
plicacions sobre la 
nostra història re-
cent, manquen 
decisions políti-
ques, manquen 
reparacions jurídi-
ques; cal reconèi-
xer que el camí 

s'ha encetat, però les actuacions hi transiten molt len-
tament.  

El proper any es compliran 70 anys de l'afussella-
ment de Lluís Companys i 65 de l'alliberament de 
Francisco Largo Caballero del camp de Sachsenhau-
sen. Un president de la Generalitat de Catalunya i un 
ex cap de govern de la II República, ambdós refu-
giats a França i lliurats a la Gestapo. L'extradició de 
Companys a Espanya li valgué el seu assassinat. I si 
bé Largo Caballero pogué lliurar-se de la petició de 
Franco, acabà, malalt i vell, a un camp nazi.  

Al costat dels milers i milers d'afussellats a l'Espa-
nya franquista, dels milers d'assassinats als camps 
nazis, Companys i Largo Caballero esdevenen dos 
exemples singulars de la iniquitat de dos règims, el 
d'Espanya i el de França, contra els republicans, con-
tra els homes i les dones que penaren amb la seva 
vida la defensa dels valors de la llibertat i la justícia 
social. No resisteix cap argument que el judici contra 
el president Companys no hagi estat anul·lat encara i 
que la deportació del també president Largo Caballe-
ro sigui un fet ignorat per a la majoria dels nostres 
conciutadans.  

Les despulles de Lluís Companys reposen a Mont-
juïc, les de Francisco Largo Caballero a Madrid i les 
de Manuel Azaña a Montauban. Les nostres flors, els 
nostres homenatges no hi mancaran; però fer de la 
seva encarnació dels valors republicans una lliçó de 
ciutadania, és un deure històric encara pendent.  

  

Rosa Toran 

REFLEXIONS DESPRÉS  
DEL VIATGE A MONTAUBAN 

IES PERE RIBOT  
 
Des del 17 de desembre, l'IES Vilassar de Mar ha passat a  denominar-se oficialment Pere Ribot, 

després de ser aprovada per la Generalitat la proposta feta pel Consell Escolar.  
Uns apunts biogràfics realitzats per Rosa Toran, antiga professora d'aquest centre, reforçaren la 

proposta, posant èmfasi en el suport que Mn. Pere Ribot -poeta i fill de Vilassar- donà a l'Amical des 
de Riells del Montseny, en els anys de la Dictadura.  

El dia 24 d'abril s'inaugurà al mateix institut una exposició per donar a conèixer la figura literària i 
social de Mn. Pere Ribot, i s'impartiren dues conferències, una de les quals fou realitzada per Rosa 
Toran. 



Amb motiu de la celebració de 
l’assemblea anual de l’Amical es 
celebraren diversos actes a la lo-
calitat d’Alcanyís (Terol): 

El dia 30 de maig per la tarda: 
conferència de Joan Calvo sobre 
els deportats de la comarca, al 
Palacio Ardid. 

El dia 31de maig es féu un acte 
a l'ajuntament on l’alcaldessa do-
nà la benvinguda als socis de 
l’Amical. Al mateix acte es desco-
brí el plafó  que es col.locarà a 
l'Atrium, centre d'Història, amb el 
nom dels 15 deportats d'Alcanyís. 
Posteriorment es va celebrar  
l’assemblea. 

El dia 1 de juny: Conferencia a 
l'IES Bajo Aragón de Rosa Toran, 
amb  assistència  de   400   estu-
diants . 

Cal agrair a l’ajuntament 
d’Alcanyís el tracte afable i proper 
amb què ens va acollir. 

A l’Assemblea s’aprovaren per 
unanimitat els informes de gestió 
des de la darrera assemblea i les 
propostes d'actuació futures, des-
tacant el tema de la vinculació en-
tre la defensa dels Drets Humans i 
la memòria de la deportació.    
S'acordà augmentar la quota an-
nual a 25 €.  

La Junta que fou elegida està 
composada per:  
Presidenta: Rosa Toran 
Vicepresident: Llibert Villar 
Secretaria General: Marta Sells 
Adjunt a Secretaria:   Isidoro Te-
ruel 
Secretari d'organització: Lluís 
Reverté 

Tresorer: Joan Calvo 
Secretaria d'Arxius  i   Publica-
cions: Rosa Toran 
Vocals: Joan Asturgó i Margarida 
Sala 
 

Relacions Internacionals:  
CIM: Jesús Ruiz i Isidoro Teruel 
Memorials  camps  i  altres  enti-
tats: Josep San Martín i Pablo 
Iglesias. 
 

Delegacions: 
País Valencià: Adrián Blas Mín-
guez 
Aragó: Josep San Martín i Pilar 
Moreigne 
Galícia: Pablo Iglesias 
Astúries: Rafaela Andrada 
(Angelita) 
País Basc: Joaquín Gálvez 
Madrid: Concha Díaz 
Andalusia: Anita Muñoz Vably i 
Angel del Río. 

ASSEMBLEA ANUAL: ALCANYÍS 

El 27 de juny es va inaugurar 
aquesta exposició al Centro Gale-
go de Barcelona, amb assistència 
del seu fill Pablo Iglesias Nuñez. 

Aquesta excel·lent iniciativa duta 
a terme pel Centre, amb la 
col·laboració del Memorial Demo-
cràtic de la Generalitat 
de Catalunya, perme-
trà fer conèixer, a tra-
vés de la itinerància 
de la mostra, una de 
les dones més singu-
lars per la seva trajec-
tòria de lluita i resis-
tència. Trencà tots els 
motlles que li haurien 
correspost per la seva 
procedència burgesa: 
militant de la UGT i 

del PSUC, secretària de Pablo 
Neruda a Barcelona. Fou em-
presonada a la presó de Ven-
tas després de la guerra, va 

fugir a França, s’uní a la Resistèn-
cia a Carcasona, fou detinguda i 
finalment deportada a Ravens-
brück. Experiències que narrà en 
dos llibres esplèndids; Cárcel de 
Ventas i El carretó dels gossos: 
Una catalana a Ravensbrück. Fou 

guardonada amb les 
més altes condecora-
cions civils i militars 
de França.  
Al seu retorn a Espa-
nya, reconstruí el 
PCE a Galícia, on 
també fou delegada 
de l'Amical i endegà 
la tasca de localitza-
ció dels deportats i 
dels seus familiars.  

MERCEDES NÚÑEZ TARGA: 
O VALOR DA MEMORIA 

NOVA LÀPIDA  
A CASTELLÓ 

 

Malgrat els impediments de l'A-
juntament, finalment es va poder 
inaugurar una nova làpida en 
memòria dels deportats al ce-
mentiri de Castelló.  
Segons ens comunica el res-

ponsable de la iniciativa, Joa-
quim Varea, es van aplegar unes 
60 persones, representants de 
tot tipus de ideologia, amb pre-
sencia de la premsa i la televisió.  
Es van llegir els 166 noms i 

cognoms dels deportats de tots 
els pobles de la província. 
Hi hagué lectures en record 

dels camps i es va llegir el comu-
nicat d’adhesió de l’Amical. 
Finalitzà l’acte amb la lectura 

d’un poema. 

IES “EL PEDRÓ” DE L’ESCALA 
Els alumnes de l'IES “El Pedró” de L'Escala, que 

participaren en el viatge a Mauthausen del 2008, 
han dut a terme un treball de gran vàlua al poble, 
sota la direcció i l'impuls del seu professor, Xavier 
Bru, i l'arxivera del Museu de l'Anxova i la Sal. 

Aquest mateix museu va acollir l’excel·lent treball 
dels alumnes i l’exposició: “Mauthausen, l'univers de 
l'horror”.  

Rosa Toran va donar una conferència que comptà 
amb l’assistència de l'alcalde i la directora de l’IES. 

TREN DE LA 
LLIBERTAT 
Diversos mem-

bres de l'Amical 
participaren en l'ex-
pedició, organitza-
da pel Memorial 
democràtic, que 
sortí de l'estació de 
França de Barcelo-
na per anar a Portbou i rememorar el camí de l'exili.  



Josep Guillamot Edo, soci núm. 402 i nebot del deportat Antoni Guillamot, que va morir el 3 de juny de 2009. 
 

Abel Mainar Mainar, soci núm. 582, fill del deportat Casimir Mainar, mort el 10 de maig de 2009. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
DE MARCEL· LI GARRIGA  
A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

El dia 21 d’abril, en el marc esplèndid de la Biblioteca-
Museu Balaguer es presentaren les memòries de Marcel·li 
Garriga. En Marcel·lí, una persona, molt coneguda a la seva 
Vilanova natal, va fer que l'acte esdevingués un autèntic 
homenatge del poble a un home que als seus 92 anys, 
exemplifica la lluita 
per les llibertats. 

L’acte, de caràc-
ter molt emotiu va 
comptar amb una 
nombrosíssima as-
sistència. 

Feren els parla-
ments ell mateix, 
l’alcalde i Rosa To-
ran. 

LLEI SOBRE LA LOCALITZACIÓ, 
IDENTIFICACIÓ I EXHUMACIÓ  

DE LES PERSONES DESAPAREGU-
DES DURANT LA GUERRA CIVIL I 

EL FRANQUISME 
 

El Parlament Català va aprovar el 17 de juny 
aquesta llei, que dóna compliment a l'Estatut i 
és complementària de la Llei del Memorial de-
mocràtic.  

És una fita important en el camí de recupera-
ció de la memòria històrica, ja que el govern 
català és instat a culminar el mapa de les fos-
ses comunes, el rescat i classificació de les 
restes humanes i la dignificació dels espais on 
es trobin. 

 Aplaudim aquesta acció legislativa que va 
comptar amb la majoria dels vots dels parla-
mentaris, menys els del Grup Popular, que hi 
votà en contra, i l'abstenció de Ciutadans. 

REUNIÓ A BARCELONA DEL COMITÈ 
INTERNACIONAL DE MAUTHAUSEN 

 

Tal com hem vingut anunciant, els propers 9, 10 i 11 
d'octubre la reunió anual del CIM es farà a Barcelona per 
rememorar la primera que s'hi va realitzar, el 1979, tot 
just estrenada la democràcia. Tots els socis esteu convi-
dats a la inauguració de l'exposició “Imágenes y Memo-
ria de Mauthausen” a la Reial Capella de Santa Àgata 
(Plaça del Rei), el dia 9, a les 19h. i a l'ofrena floral al 
Fossar de la Pedrera el diumenge 11, a les 11h. La resta 
de les jornades estaran dedicades a sessions de treball.  

L'exposició romandrà oberta del 20 de setembre al 20 
de novembre. 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL 
MEMORIAL DEMOCRÀTIC DE LA GE-

NERALITAT DE CATALUNYA 
 

El dia 14 abril  es va constituir el Consell de 
Participació i el 10 de juny va tenir lloc la prime-
ra reunió de la Comissió d'Entitats de Memòria 
Històrica i Lluita Antifranquista, de la qual en 
forma part l'Amical. El director del Memorial, Sr. 
Miquel Caminal i la Dra. Gral de la Memòria De-
mocràtica, Mª Jesus Bono, varen informar de les 
funcions i atribucions de la dita comissió, així 
com de les línies d'actuació per a l'any 2010. 

A proposta d’algunes associacions, Rosa To-
ran va ser escollida portantveu de la comissió.  

*Badalona 01/04. Conferència de Lli-
bert Villar i Tomas Rebollo a l'escola 
Jesús i Maria. 
*Barcelona 02/04. Conferència de Lli-
bert Villar i Tomas Rebollo al Casal 
d'Avis Can Fabregat de Sarrià. 
*Alpedrete (Madrid) 17/04. A l'IES d'a-
questa localitat xerrada de: "Espanyols 
als camps nazis", a càrrec de Concha 
Díaz, amb projecció de "Nit i Boira” i 
col·loqui. 
*Sariñena 18/04. Obertura de la Set-
mana de la Lectura, amb la conferèn-
cia de Joan Calvo: “Testimonis dels 
supervivents aragonesos deportats als 
camps nazis”. 

*Lleida 21/04 Conferència de Josep 
San Martín a l’IES Lladonosa. 
*Barcelona 22/04. Centre Cívic La Se-
deta. Conferència de Lluís Reverté. 
*Sagunt 24/04. Conferència de Blas 
Mínguez al Centre Cívic Puerto, orga-
nitzada per l”Associació de Memòria 
Històrica de Mora d'Ebre. 
*Sant Feliu de Llobregat 28/04. Confe-
rència de Llibert Villar i Tomas Rebollo 
al Col·legi Mare de Deu de la Mercè. 
*Agramunt 30/04. Conferència de Lluís 
Reverté a l'IES Ribera del Sió.  
*Barcelona 06/05. Conferència de Lli-
bert Villar i Tomas Rebollo a l'IES Vila 
de Gràcia. 

*Terrassa 06/05. Conferència de Lluís 
Reverté al Col·legi Sagrat Cor de Je-
sús. 
*Sabadell 14/05. Conferència de Lluís 
Reverté a l'Escola Xalests. 
* Andorra (Terol) 14/05. Presentació 
de la revista CELAN amb conferència 
de Joan Calvo i col·loqui sobre 
“Deportats aragonesos als camps na-
zis”. 
*Igualada 18/05.  Conferència de Lluís 
Reverté a l'IES Anoia. 
* Sant Celoni 21/05. Conferència de 
Llibert Villar i Tomas Rebollo a l'Escola 
La Salle. 
*Barcelona 28/05 Conferència de Lli-
bert Villar i Tomas Rebollo al Casal 
Sant Jordi. 

EXPOSICIONS I CONFERÈNCIES 

RECORDEM  A... 



Els dies 6 al 9 de maig del 2010 tindrà lloc el viatge commemoratiu a Mauthausen. Per tal de facili-
tar-ne l'organització, us oferim les informacions bàsiques següents: 

Destinataris: Deportats, familiars, socis, entitats i associacions afins, i estudiants i professors 
(prèvia selecció de l'Amical) 

Itinerari: Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim. 
Cost: 800-900 € 

Termini i condicions d'inscripció: Abans del 15 d'octubre de 2009 s'haurà de fer un ingrés de 400 
euros al c/c 2100.0816.1502.0034.6804, fent constar el nom i el concepte: “Viatge a Mauthausen 
2010”. Un cop elaborada la llista definitiva dels participants, l'Amical els posarà en contacte amb l'a-
gència de viatges contractada per dur a terme, a través d’aquesta, totes les tramitacions i el segon pa-
gament. 

Els deportats i el seu acompanyant i les vídues tindran el viatge subvencionat. 
La previsió és que la sortida sigui de Barcelona, però estudiarem la possibilitat de diversificar el 

punt de sortida des de Madrid i/o Barcelona, segons l'origen i la demanda dels viatgers. 

VIATGE A MAUTHAUSEN - 2010 

NOM I COGNOMS .............................................................................         DNI ................................. 
 
DEPORTAT     ACOMPANYANT     VÍDUA      FAMILIAR       SOCI     ASSOCIACIÓ   
 
NÚM. SOCI ................. 
 
ADREÇA ...................................................................................................          Tf. ..................... 
 
E-MAIL  ................................................................... 
 
PREFERÈNCIA LLOC DE SORTIDA:    BARCELONA            MADRID   
 

SIGNATURA 
 
 
* Envieu aquesta butlleta o còpia per correu, e-mail o fax a l'Amical (una per cada viatger). 
* Per a qualsevol aclariment truqueu a l'Amical els dimarts de 16 a 20h. 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

El dia 18 d’abril, en una sala del 
Ajuntament de Cornudella de Mont-
sant, poble natal del  meu pare, Jo-
an Escuer Gomis, davant d’unes 
vuitanta persones del poble, malgrat 
el partit de futbol, es va presentar el 
seu llibre: «Memorias de un republi-
cano español deportado al campo 
de Dachau». 

La gent escoltava amb emoció  
els conferenciants: L’alcalde de Cor-
nudella, la Delegada Territorial del 
Memorial Democràtic, Jean Marc 
Segarra -coordinador territorial de 
Joventut de Tarragona-, Rosa Toran 
i jo mateixa. Cal dir que el meu pare 
fou una figura important al poble de 
Cornudella i molts dels presents 
l’havien conegut o n’havien sentit a 
parlar. 

Uns dies més tard, el 22 d’abril, 
s’inaugurà la biblioteca de l’IES de 

Sentmenat amb el nom del meu 
p a r e .  V a n  i n t e r v e n i r - h i 
l’alcaldessa, la directora de l’IES, 
el professor d’història, Benjamí 
Benedicto, que va escriure la bio-
grafía de Joan Escuer, amb Fran-
cesc Tresserras, Jaume Rovira 

Martí i jo mateixa. 
Joves de l’Institut van llegir poe-

mes i van cantar en coral abans de 
descobrir una placa al nom del meu 
pare on s’hi pot llegir :  

És un honor immens que es fa al 
meu pare en donar el seu nom a la  
biblioteca de l’IES de Sentmenat. 

Dèlia Escuer 

Joan Escuer Gomis  
en la nostra memòria 


