
Dia Internacional
en memòria de les víctimes
de l’Holocaust

28 de gener de 2020

Organitza: Regidoria de Memòria Democràtica
barcelona.cat/memoriademocratica

18.00 h _ Palau de la Generalitat
Benvinguda de l’Hble. Sra. Ester Capella, 
consellera de Justícia.
Conferència “Extermini: de la memòria a la 
història”, a  càrrec del Sr. Javier Rodrigo Sanchez,
professor d’Història Moderna i Contemporània 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Lectura dramatitzada de textos a càrrec 
de la Sra. Isabelle Bres i el Sr. Ferran Lahoz sota 
la direcció artística i selecció de textos 
de la Sra. Marta Marín-Dòmine, especialista 
en literatura testimonial i erudita en l’àmbit 
de la literatura concentracionària.
Presentació a càrrec de la periodista Sra. Olga 
Valencia.

19.30 h _ Ajuntament de Barcelona. Saló de Cent 
Cerimònia del Record 
Benvinguda a càrrec de l’Excma. Sra. Ada Colau.
Cançó a càrrec del Sr. Carles Muñoz i del 
Sr. Håvard Enstad: “Arvoles yoran por luvyas”
Presentador Sr. Tomás Morgenstern.

Encesa d’espelmes:
1. En record dels sis milions de jueus assassinats 
pels nazis. Encendrà l’espelma la Sra. Sophie 
Haziot Karsenti, responsable de comunicació 

exterior, cultura i events de la Comunitat Israelita 
de Barcelona (CIB).

2. En record de la resistència jueva als nazis. 
Encendrà l’espelma el jove Uria Yehudai, 
en representació de la Comunitat Jueva ATID 
de Catalunya.  

3. En record del milió i mig de nenes i  nens 
víctimes de la barbàrie nazi. Encendrà l’espelma 
el rabí David Liebersohn de Jabad Lubavitch.

4. En record de les víctimes del poble gitano 
exterminades pels nazis. Encendrà l’espelma 
la Sra. Francisca Perona, de l'Associació Rromane 
Glasura - Veus Gitanes, en representació 
del Consell Municipal del Poble Gitano. 

5. En record dels republicans deportats als 
camps nazis. Encendrà l’espelma el Sr. François 
Jené Cánovas, fill de la Sra. Braulia Cánovas 
Mulero, deportada a Ravensbrück. 

6. En record dels altres col•lectius que patiren 
persecució i assassinats pel nazisme. Encendrà 
l’espelma el Sr. Xose Bieito Eres Rigueira, de 
l’associació GAG-Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals, en representació del 

Consell Municipal LGTBI i el Sr. Pere Grau Valls 
en representació de La Gran Lògia de Catalunya. 

7. En record dels “Justos entre les Nacions”, 
aquells homes i dones que arriscaren la seva 
vida per salvar els jueus perseguits. Encendrà 
l’espelma l’Hble. Sr. Alejandro E. Alonso, cònsol 
general d’Argentina. 
Durant l’encesa d’espelmes s’interpretarà 
El malei rachamim, pregària jueva pels difunts.

Un minut de silenci per les víctimes 
de l’Holocaust.

Interpretació musical: “Nigun”.

Lectura de textos: 
Lectura de text a càrrec dels alumnes de l'IES 
Francisco de Goya de Barcelona, de la Xarxa de 
memòria i de prevenció del feixisme “Mai Més” 
de l’Amical de Mauthausen i altres camps, 
i lectura de text a càrrec de la Sra. Maria 
Manzanares, de Bet Shalom.

Interpretacions musicals:
Gelem gelem (himne del poble gitano).
El cant dels ocells.

Cloenda i comiat.
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