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Manuel Alfonso Ortells “Pajarito” morí
el 14 de novembre d’enguany als 99
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cies a poder treballar a l’oficina de
citant-ne la procedència.
construcció del camp com a delineant.

Una de les claus de la seva supervivència va ser el dibuix, amb alguns encàrrecs de les SS, però sobretot la majoria
obsequis per als seus companys en els
seus aniversaris. Molts d’ells incloïen
un petit ocell –d’ací el seu sobrenom de
“Pajarito”-, com a símbol de la llibertat; d’altres, reflectien la vida i la mort
al camp. Tot i que no pogué exercir la
seva carrera de dibuixant, que havia
començat en els seus anys joves com a
cartellista de cine de forma professio-
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Dibuix de M. Alfonso Ortells a Mauthausen

nal, no cessà en la seva activitat. Recordem, amb emoció, les seves afectuoses cartes i els dibuixos que regularment ens feia arribar a l’Amical, alguns dels quals
van ser exposats al 32è Saló del Còmic celebrat a Barcelona el 2014.
Als camps la lluita per a la supervivència prengué formes diverses (paraules de confort, ajut al més feble,
converses, somnis, reunions clandestines, pensar en el
futur, robatoris...) Si el règim nazi podia assassinar, el
que no va aconseguir va ser enfonsar totalment la humanitat de les persones, certament esclaves privades
de tot dret, però també protagonistes de les més petites

Enric Pubill Arnó
Una altra pèrdua molt singular ha
estat la d’Enric Pubill Arnó, el president de l’Associació Catalana d’expresos polítics. Va morir el passat 29
de març quan tornava de Madrid en
l’AVE, on havia assistit a un homenatge a Marcos Ana i a una representació de l’obra teatral A voz ahogada. Un fulminant atac de cor va acabar amb la vida d’un gran lluitador i
company nostre. El dia 1 d’abril hi
hagué una cerimònia de comiat i el
27 d’octubre en l’escenari de L’Aliança del Poble Nou ens congregarem
de nou una gran munió de persones
per recordar la figura i trajectòria
d’un home de combat.
Havia nascut el 28 de desembre de 1930 en una família republicana i anarcosindicalista, que patí no sols
els embats de la guerra, sinó també pèrdues personals.
Les dures condicions de la postguerra l’obligaren a
treballar des de la seva infantesa en una impremta familiar, fins que als 17 anys s’integrà a la lluita clandestina contra la dictadura franquista des de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Als 19 anys

accions de dignitat i resistència. I els petits i humils
obsequis de Manuel Alfonso als seus companys de
captiveri així ho varen demostrar.
Les seves accions i les de molts altres deportats foren
mostres de bondat en mig de la barbàrie i la seva lluita
esdevé una gran lliçó per a l’avui. Només que un home o una dona reeïxis en el seu combat per la seva
vida o per la dels altres valgué la pena la lluita. Els
juraments de Buchenwald i Mauthausen, amb el compromís per la justícia, la llibertat i la fraternitat, ens
animen a prosseguir el combat per prevenir qualsevol
ressorgiment de la barbàrie.
va ser detingut en una xarxada policial junt a altres 42
joves de les JSUC, i torturat i vexat a la comissaria de
Via Laietana durant trenta dies. Acabà empresonat a la Model de Barcelona durant 5 anys, fins que el Consell de Guerra el condemnà a 18
anys, dels quals complí 6 a la presó
de Burgos, coneguda com “La Universitat de Moscou” on s’incorporà
al grup dels presos polítics comunistes que feren del penal gresol de coneixement i d’humanitat. En sortir
del penal va romandre desterrat a
Madrid durant 3 anys fins que el
1962 s’instal·là de nou a Barcelona,
on reprengué el seu ofici d’enquadernador i prosseguí la seva lluita militant al PSUC. En els darrers anys
impulsà la creació del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, del qual en presidí el Consell de Participació, i va
ser un home sempre present en totes les iniciatives
d’homenatge als represaliats pel franquisme i de condemna dels crims perpetrats per la Dictadura. Volem
recordar que la nostra Amical ha seguit un camí paral·lel a l’associació d’expresos en la lluita per a la
legalització d’ambdues associacions i en gran nombre
d’activitats dutes a termes des dels anys de la Transició per a l’alliberament dels presos polítics.

INFORMACIONS
Trobada amb
l’Amical de Mauthausen de França
El dia 30 d’agost tinguérem una trobada important i
molt amistosa amb una delegació de l’Amical de
Mauthausen de França, Pierrette Saez, Rosita Sterquel i
Daniel Simon. El motiu de l’encontre fou aclarir els
diversos punts de vista a l’entorn de la cerimònia de
trasllat de les restes de Francesc Boix al cementiri de
Père-Lachaise. Els companys francesos van explicarnos la complexitat política i institucional dels actes, que
van comportar a què no hi figurés en un lloc preeminent
la bandera tricolor, però el més important de la trobada
fou l’explicitació de la voluntat de prosseguir la nostra
col·laboració en activitats comunes, tot precisant la di-

ferent trajectòria i caracterització d’ambdues associacions. En el cas de la deportació republicana l’homogeneïtat política contrasta amb la diversitat dels francesos
deportats, on s’hi trobaven des de comunistes a petai-
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nistes, gaullistes…, a banda que, en el país veí, la memòria de Mauthausen només és un fragment de la memòria de la deportació, mentre que la nostra Amical
representa tots els camps.
En el camí pel qual hem de transitar conjuntament hi

Biografia de Josep Miret
El dia 18 de desembre es va presentat a l’Escola del
Treball de Barcelona el llibre de Rosa Toran Josep Miret Musté (1907-1944). Conseller de la Generalitat,
deportat i mort a Mauthausen. Militància política, acció institucional i lluita antifeixista, amb pròleg de Josep Fontana.
Josep Miret, ha estat un dels homes més reconegut dins
la Resistència francesa, junt al seu germà Conrad, assassinat per la Gestapo. Va mantenir des de ben jove
un compromís polític i sindical, primer des de la Unió
Socialista de Catalunya i després als rengles del PSUC.
Amb una activitat remarcable en els anys de la Segona
República, passà a ocupar càrrecs a la Generalitat i defensà el règim republicà amb les armes i la paraula com
a comissari polític a diversos fronts. Un cop a l’exili
protagonitzà un paper cabal en els rengles de la Resis-

Exposició sobre Auschwitz
L’Amical de Mauthausen ha assistit a Madrid a l’acte
de presentació als mitjans de comunicació (28 novembre) i al de la inauguració (30 novembre) de l’expoció:
“Auschwitz, no hace mucho, no tan lejos”, que romandrà oberta fins el 17 de juny de 2018 al Centre d’Exposicions Arte Canal.
És la primera exposició itinerant sobre Auschwitz coproduïda per Musealia i el Museu Estatal d'AuschwitzBirkenau, amb més de 600 objectes originals, i que

ha, sens dubte, l’intercanvi i ressenya de publicacions i
la iniciativa d’abordar un projecte pedagògic compartit,
que pot començar a caminar a partir d’una trobada comuna d’estudiants a Mauthausen, en la commemoració
de l’any 2018.

tència a la zona de
Paris, fins que la seva
captura el menà al
terrible
destí
de
Mauthausen, on trobà
la mort a mans d’un
SS al comando de
Floridsdorf.
Des de l’Amical és
un acte de justícia
rememorar
amb
aquest llibre la persona i trajectòria de
Josep Miret, objectiu
complert gràcies a la
perseverança del seu
renebot Joan Molet
Vila, al qual malauradament la mort l’ha
privat de veure l’obra enllestida.
permet un emotiu i rigorós recorregut per un dels capítols més foscos de la història de la humanitat. Més de
72 anys després del seu alliberament, Auschwitz representa el símbol universal de la Shoah, dels crims comesos per l’Alemanya nazi, i les seves restes i la seva història han de servir-nos d’advertència universal dels perills derivats de l’odi, la intolerància i l’antisemitisme.
Recordem que dels 1,3 milions de persones deportades
a Auschwitz, 1,1 milions van ser assassinades, la majoria eren jueus, però també hi va haver 66 ciutadans espanyols, entre els quals la nostra inoblidable amiga Violeta Friedman.

tacions històriques. Publicat per l’editorial Le Lombard, Brusel·les 2017, en són autors Salva Rubio, Pedro J. Colombo i Aintzane Landa. Desitgem veure aviAmb aquest títol es presenta l’excel·lent còmic dedicat at la seva traducció al castellà i al català.
a Francesc Boix i que compta amb unes valuoses apor-

Le photographe de Mauthausen

III Trobada dels Ajuntaments de la Xarxa Mai Més
Els ajuntaments de la Xarxa Mai Més reafirmen el
seu compromís amb la memòria, els valors republicans i els Drets Humans i amb la lluita contra el feixisme.
Una quarantena de representants dels ajuntaments i
també d’entitats vinculades a la memòria, encapçalats
per l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet Núria
Parlón, i els alcaldes de Vinaròs, Roda de Berà, Sant
Martí Sarroca i Pego; i regidores i regidors, acompanyats de tècnics municipals, d’ajuntaments integrants

de la “Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme,
Mai Més”, que impulsa l’Amical de Mauthausen i altres camps, es van reunir a Torredembarra el 3 de novembre.
En aquesta trobada es va informar sobre el creixement
i consolidació de la Xarxa, amb la incorporació de
municipis de tot l’estat, el darrer aquell mateix divendres: el Cabildo de La Gomera, a Canàries Canàries, i
l’ajuntament de Miajadas Càceres).
Es van presentar les experiències dels municipis de
Tarragona, Manresa, Xàtiva i Pego i el treball de l’As3

sociació de Memòria i Història de Manresa, com a
mostra del treball conjunt entre entitats i administració. Finalment, es va exposar l’estat dels dos projectes
endegats per la Xarxa: el “Recull d’experiències municipals de Memòria” i el “Banc de Recursos didàctics” en aquesta temàtica.
En l’àmbit teòric, Jordi Guixè, director de l’Observatori Europeu de la Memòria, va oferir una interessant
reflexió "La memòria històrica i el seu encaix en el
present. Una mirada a les experiències europees", tot
incidint en la funció actual dels monuments, memorials o espais de memòria i sobre els nous conceptes o
tendències que els acompanyen.
Els ajuntaments assistents van reafirmar el seu compromís de seguir col·laborant i treballant per la memòria i la prevenció del feixisme i la seva voluntat que la
Xarxa Mai Més esdevingui una ferma plataforma municipalista per a seguir desenvolupant el paper dels
municipis en el terreny de la memòria, els drets humans i la convivència, i serveixi, així, com a eina de
pressió davant administracions superiors.
Les principals conclusions de la trobada recolliren el
compromís municipal d’avançar en els temes de memòria, amb l’organització municipal, programació i
dotació de recursos els àmbits de treball; de potenciar
la cooperació entre l’administració municipal i les entitats i associacions ciutadanes; prioritzar el treball

amb els joves, l’educació; impulsar els viatges i les
visites als camps de concentració, com a eina bàsica
de sensibilització contra el feixisme; i vetllar per a la
creació i manteniment dels espais de memòria, perquè
compleixin els seus objectius pedagògics i reivindicatius.
Finalment, els ajuntaments de la Xarxa varen acordar
que la propera trobada tingués lloc a Manresa el novembre del 2018, i que el tema teòric a desenvolupar
estigués relacionat amb la terminologia, conceptes i
vocabulari vinculats amb la memòria històrica.
La trobada va cloure amb un homenatge als deportats
i deportades al monument al deportat de Torredembarra Esteve Cañellas, al Parc de cal Llovet, amb la inauguració d’un impactant mural realitzat pels alumnes
del batxillerat artístic de l’INS Torredembarra. L’homenatge va comptar amb la presència dels familiars,
una ofrena floral a les víctimes i amb la foto conjunta
d’alcaldes/ses, regidors/es i membres de la Xarxa, altres personalitats assistents a l’acte i els alumnes dels
instituts participants.
La jornada va finalitzar amb la visita al Refugi antiaeri de la plaça de la Font i al Patronat Antoni Roig de
Torredembarra.

Els camps de Rivesaltes i Les Milles
Els dies 30 i 31 octubre un grup de l’Amical ha visitat 612 hes., fuetejada per la tramuntana; gèlid a l’hivern i
els Memorials dels camps de Rivesaltes i Les Milles.
xafogós a l’estiu. Quan la situació a les platges del Rosselló era insostenible per acollir els centenars de milers
Rivesaltes
de republicans, destacaments de treballadors espanyols
de Barcarès i de Sant Cebrià van ser transferits a Rivesaltes per construir-hi barracots, amb les tropes colonials com a guardianes. Ben aviat, amb la capitulació davant dels alemanys, el règim de Vichy hi tancà republicans espanyols, estrangers d’Europa central i de l’est,
sobretot jueus, i també gitanos. A finals de 1941 s’hi
comptabilitzen 10.348 persones, amb un 40% de nens,
en unes condicions de vida terribles, i malgrat anomenar-se camp de reagrupament familiar, la majoria d’homes són separats per incorporar-se als grups de treball
de les companyies. La col·laboració del règim de Vichy
en la deportació de jueus tingué el seu moment culmiA partir de la visita a aquest indret es pot recórrer part nant a partir de les batudes del mes d’agost de 1942,
de la història del segle XX. El 1939, l’exèrcit hi im- quan van ser reclosos en barracots especials i aïllats uns
plantà el camp Joffre en una vasta planura inhòspita de 5.000 jueus, per als quals s’organitzaren combois vers
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el camp de trànsit de Drancy, a l’espera de continuar el
seu camí vers l’extermini a Auschwitz-Birkenau.
Quan Alemanya ocupà tot el territori francès, el camp
passà a ser una base militar alemanya, fins que, amb
l’alliberament, esdevingué el lloc d’internament de presoners de guerra alemanys i austríacs, traficants i sospitosos de col·laboració, però també algun espanyol agafat en el seu intent de passar clandestinament a Espanya. A l’abril de 1948 perd aquesta condició de dipòsit
de presoners de guerra i torna a usos militars, sobretot
de preparació de reclutes per a la guerra d’Algèria, durant la qual s’hi internaren combatents del FAN (Front
d’Alliberament Nacional). Un cop consumada la independència, el 1962, el camp fou un lloc de trànsit per
als harkis (algerians sospitosos de col·laborar amb l’exèrcit francès i perseguits a Algèria) i les seves famílies, en unes condicions deplorables: n’hi passaren uns
22.000 i les seves famílies i no va ser tancat fins a finals
de 1964. Després d’un període en què també hi foren
internats militars guineans i altres repatriats del Vietnam, el camp retornà al seu ús militar, fins que entre
1986 i 2007 esdevingué un centre de detenció per estrangers a l’espera de l’expulsió. El Memorial, inaugurat el 2015, d’una concepció arquitectònica singular i
d’una vocació pedagògica orientada a la reflexió sobre
les condicions del refugiat en el segle XX.
Les Milles
En una antiga i grandiosa fàbrica de teules, conservada
íntegrament, des de 2012 hi ha instal·lat un Memorial
que recorre la història d’aquesta instal·lació entre 1939
i 1942, període durant el qual hi van ser internades
10.000 persones de 38 nacionalitats entre el mes de setembre de 1939 al setembre de 1942, i acabà per ser
anomenat com el “Vel d’Hiv du Sud”.

Pàgina web aragonesos
El passat 24 d'octubre es va publicar la web: http://
aragonesesdeportados.org, un projecte de l'Amical subvencionat pel Govern de l'Aragó. La Base de Dades dels
1.011 aragonesos i aragoneses deportats es posa a disposició de les institucions, associacions, familiars i particulars com una eina útil pels qui s'interessin per conèixer
la trajectòria vital de les persones procedents, o relacionades amb l'Aragó, que van patir la deportació als camps
nazis durant la Segona Guerra Mundial.

Delegacions
Les nostres delegacions continuen
molt actives als territoris respectius.
El delegat de València, Blas Mínguez, s’ha reunit amb diferents alcaldes de les localitats de Bunyol,
de Torís, Paterna, Morella, Sant
Antonio de Benajeber, Macastre,
Bellreguard, Torrent i Gandia per
tal de tractar sobre la possible incorporació d’aquestes poblacions a

Amb una rica museografia, amb el suport d’audiovisuals i il·lustracions es descobreix la història complexa
d’aquesta instal·lació, en la qual durant el règim de la
III República hi foren internats els considerats enemics,
des del setembre de 1939 al juny de 1940; els
“indesitjables” en situació de trànsit, durant el règim de
Vichy, entre juliol de 1940 i juliol de 1942; per acabar
essent un camí vers la deportació dels jueus cap a
Auschwitz, via Drancy, entre els mesos d’agost a se-

tembre de 1942, en el marc de la “Solució final”.
Una de les característiques del camp resideix en què fou
lloc d’internament per a artistes i escriptors, sobretot
alemanys i austríacs refugiats a França i que foren considerats enemics quan França declarà la guerra a Alemanya (Max Ernst, Lion Feuchtwanger, Walter Hasenclever, Hans Bellmer…). De la seva presència se’n conserven traces en dibuixos, pintures i relats.
A partir de la història del lloc, una peculiaritat del memorial és la seva concepció d’aportar eines de combat
contra els extremismes, els racismes i l’antisemitisme,
amb una clara vocació pedagògica que repassa els genocidis del segle XX i analitza els mecanismes humans
per arribar als genocidis i les eines per resistir i prevenir
-los, amb una mostra de la varietat dels actes de resistència i de salvament. Nombrosos testimoniatges i films
descriuen les grans etapes dels genocidis.
Fins avui apareixen publicades 40 biografies que s'aniran complementant durant els propers mesos, intentant
que hi hagi representació de les diferents comarques aragoneses. Algun dels textos són aportacions dels propis
familiars de les víctimes.
En aquesta web, hem creat un espai on s'aniran recollint
referències personals d'altres víctimes aragoneses del
nazisme: represaliades, mortes en la Resistència, condemnades a Treballs Forçats...
Durant el proper any s'ampliarà el seu contingut per deixar constància dels monuments i actes d'homenatge que
s'han realitzat a l'Aragó, al llarg de les darreres dècades.

la Xarxa Mai Més i impartir conferències als centres
educatius.
Sembla que las reunions han donat
el seu fruit i uns quants grups d’estudiants de la Comunitat Valenciana ens acompanyaran aquest any
2018 al viatge a Mauthausen.
La delegació d’Extremadura ha
col·laborat en el documental “5105.
Historia de una fuga de Mauthausen”, sobre la fugida d’Agustín
El Delegat a València, Blas Mínguez,
Santos,
natural de El Gordo
amb l’alcalde i la regidora de cultura de Torís.
(Càceres).
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ACTIVITATS
23 setembre. Dins del programa Associa’t a la Festa de
la Mercè, intervenció dels alumnes de l’Institut Lluis
Simarro de Xàtiva que van participar en el viatge a
Mauthausen d’enguany, amb l’espectacle d’acrogimnàstica “Els camps de concentració. Sentiments i expressió
del jovent”.
29 i 30 de setembre i
1 d’octubre. Participació amb un estand
a la “Fira Barrejant.
Trobada de la solidaritat” a Sant Boi
del Llobregat.
Fira Barrejant

8 d‘octubre. Participació amb un estand a la
festa “Solidaritats” de
Vilafranca del Penedès
i realització d’activitats
complementàries.

9 novembre. Plaça del Rei. Nit dels Vidres Trencats.
Representants de l'Amical van assistir a l'acte institucional en commemoració de la Nit dels Vidres Trencats
(Kristallnacht) i del Dia Internacional contra l’Antisemitisme, organitzat conjuntament per l’Ajuntament i les
Comunitats Jueves de Barcelona.
10 novembre a 19 desembre. Dins les activitats sobre
Drets Humans programades per l’Oficina de Drets Civils
de l’Ajuntament de Sabadell, s’ha col·laborat en el cicle
de cinema amb la presentació de la projecció de “La
profesora de historia”.
16 novembre a 14 de desembre. Col·laboració en el cicle
“Sant Fruitós de Bages i els camps d’extermini nazis:
recordar per no oblidar” organitzat per l’institut Gerbert
d’Aurillac, la biblioteca i l’ajuntament.

Festa Solidaritats

19 d’octubre. Participació de Rosa Toran a la presentació de la novel·la gràfica Esperaré siempre tu regreso, 20 novembre. Intervenció de Rosa Toran en la trobada
basat en la biografia de Paco Aura, organitzada per d’estudiants de l’IES Guindàvols de Lleida dins el prol’àmbit de cultura de CCOO.
jecte educatiu en commemoració de les víctimes de
l’Holocaust al Parlament de Catalunya, en representació
del col·lectiu de perseguits per motius polítics.
20 d’octubre. Conferència de Josep San
28 al 30 de novembre. Participació de Ángel del Río i
Martín “Historias desRosa Toran en el Congrès internacional “La hibernació
conocidas. Vecinos del
de la granota” organitzat per l’EUROM (Observatori
Valle en los campos de
europeu de la memòria) i la Universitat de Barcelona.
concentración nazis”
29 novembre. Dins el cicle “Memòria Democràtica:
al Centro Cultural de
guerra civil i postguerra”, organitzat per la Universitat
Castejón
de
Sos
de Vic, intervenció de Rosa Toran a la taula rodona “Les
(Osca).
Conferència Castejón de Sos
dones de l’exili”.
22 d’octubre. Assistència de Llibert Villar i Fina Ferran- 12 desembre. Sessió dedicada a “Les Víctimes de l’Hodo a l’acte Pro Memòria dels Immolats per la Llibertat locaust” al Casal del Mar de Barcelona, preparada per
de Catalunya al Fossar de la Pedrera de Montjuïc.
Fora de Quadre, amb intervenció de Rosa Toran, com a
membre de l’entitat convidada, i adreçada a alumnes de
26 d’octubre. Presentació al Museu d’Història de Cata- 3r. d’ESO de l’institut Malunya de la reedició de Els catalans als camps nazis de nuel Zafra.
Montserrat Roig, amb introducció de Rosa Toran, amb
la presència d’aquesta i de Roger Sempere Roig, fill de
Montserrat Roig.
Del 18 al 22 de desembre.
Exposició
“Republicanos
1 al 22 de novembre. Organitzat per l’Oficina de Memo- españoles en los campos
ria Histórica de l’ajuntament de Sevilla, el “III Homena- nazis”, al Centre d’educació
je a las Víctimas del Franquismo” s’ha dedicat enguany per a persones adultes
al reconeixement a les persones deportades del municipi “Maestro Martín Cisneros”
de Sevilla als camps de concentració nazis. Angel del de Càceres, realitzada per la
Río, delegat de l’Amical a Andalusia, ha impartit la con- delegació d’Extremadura i
ferència “De Sevilla a Mauthausen. Andaluces deporta- els alumnes del centre.
dos a los campos nazis”. Paral·lelament s’ha exhibit
l’exposició “Mauthausen, el universo del horror”.

6

Assemblea a Breda

Moment de la representació teatral “Neus”

El passat 29 d’octubre es va celebrar l’assemblea anual
de socis a Breda, la qual va estar complementada amb
diferents actes. El dia anterior es va dur a terme la signatura d’adhesió a la Xarxa Mai Més del municipi de
Breda i la representació de l’obra teatral Neus al pati de
l’Abadia. Després de la reunió dels socis, el diumenge
es celebrà el tradicional dinar de germanor al restaurant
Bell-Lloc de Riells i l’ofrena floral al monument que es
troba al costat de l’ermita.

Secretaria de relacions internacionals i delegat al Comitè Internacional de Mauthausen: Josep San Martín
Boncompte.
Secretaria de relacions internacionals i delegada al Comitè Internacional de Sachsenhausen: Valérie Esparoner Claverie.
Vocalies: Josep Escoda Vila, Josefina Ferrando Miralles, Alexandre Rigol Cuadra.
Delegacions:
País Valencià: Adrián Blas Mínguez Ayala.
Madrid: Concha Díaz Berzosa.
Aragó: Josep San Martín Boncompte.
Andalusia: Ángel del Río Sánchez.
País Basc: Juan Francisco Murillo Díaz.
Extremadura: José Hinojosa Durán, Antonio López Rodríguez.
Àustria: Birgit Pichler.
Alemanya: Marc Navarro Tarroja.
Perpinyà: Judith Manyà.

La nova junta escollida està formada per les següents
persones:
Presidència i secretaria de relacions internacionals, delegat al Comitè Internacional de Buchenwald: Enric
Garriga Elies.
Vicepresidències: Llibert Villar Piqué, Rosa Toran Belver (Secretaria d’arxius i publicacions).
Secretaria: Isidoro Teruel Manchón.
Tresoreria: Joan M. Calvo Gascón.
Secretaria de relacions internacionals i delegada al Comitè Internacional de Mauthausen: Concha Díaz Berzosa.

Viatges Commemoratius de 2018
MAUTHAUSEN:
4 al 7 maig.
BUCHENWALD:
13 al 16 d’abril.
SACHSENHAUSEN:
20 al 23 d’abril.
Els viatges a Buchenwald i
Sachsenhausen s’organitzaran en
cas que hi hagi un número suficient de persones apuntades. En cas
contrari, les persones interessades
hi viatjaran pel seu compte, però es
facilitaran les dades de contacte
dels nostres delegats als respectius
comitès internacionals per concertar una visita al camp.
Per qualsevol dubte podeu adreçarvos a:
info@amical-mauthausen.org
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RECORDEM A...
Laura Font Quintana, que morí el 15 de novembre del 2017. Era nora del deportat a Mauthausen Baptista Reverté Vives.

ACRÒSTIC TEMÀTIC Nº 16

David Domènech

Situa correctament en horitzontal totes les definicions i
descobriràs, en la línia vertical el nom d’un camp d’internament i de trànsit. A la població on està situat, firmà
l’armistici amb Alemanya el General Pétain.

4- Marca del vehículo más popular de las tropas norteamericanas.
5- Lugar donde se refugiaron los polacos que atentaron
contra Heydrich.
6- Bebida popular japonesa de arroz que bebían los pilotos japoneses antes de entrar en combate.
Horitzontals:
1- Nombre de la fiambrera utilizada para tomar la sopa 7- Instrumento típico escocés que estuvo presente en el
desembarco de Normandía.
en los campos de concentración.
8- Nombre dado a los camiones donde eran gaseados
2- Policía política y secreta del Estado nazi.
3- Nombre de la mina donde se encontró la mayor parte los detenidos y los deportados.
9- Nombre de la máquina para encriptar que usaban los
de las reservas de oro y papel moneda del Estado nazi.
alemanes.

Solucions del nº15
Horitzontals:
1- Barcelona, 2- Bengasi, 3- Kursk, 4- Rifle, 5- Renania, 6- Gusen, 7- Armada, 8- Braunau.
Verticals: Birkenau.
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