
PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS G.M DEL PSC, DE CIU, DE ERC, DE CUP, DE C’S I DE DM; A LA PROPERA
SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE SOBRE HOMENATGE ALS MANRESANS DEPORTATS A CAMPS NAZIS.

Atès el treball d’investigació fet per Alejandra Ibarra i Ariadna Moyano, dues joves estudiants de batxillerat
de l’Institut Pius Font i  Quer de Manresa, amb tutoria del seu professor d’història,  Jordi Pons, sobre els
manresans deportats als camps de concentració nazis.

Atès  que  l’esmentat  treball  ha  comptat  amb  assessorament  de  reconeguts  historiadors,  entre  ells  la
recentment guardonada per Òmnium Cultural com a Premi Bages de Cultura, Rosa Toran, Secretaria d’Arxius
i  Publicacions de la  Fundació Amical  Mauthausen;  i  Joaquim Aloy, de l’Associació Memòria  i  Història de
Manresa; entre altres.

Atès que el treball ha localitzat l’indret on van viure 17 dels 24 manresans que foren deportats, persones
que, en la majoria de casos, van perdre la vida en els camps de concentració i extermini nazis durant la
Segona Guerra Mundial.

Reconeixent com a encertades algunes de les conclusions del treball de les dues estudiants, en què apunten
que, a la nostra ciutat, encara es podríem millorar les referències en l’espai públic, d’homenatge a aquelles
persones deportades; fet que contribuiria a un millor reconeixement a totes les víctimes del feixisme i de la
xenofòbia.

I reconeixent, també, com a idònies dues de les propostes d’homenatge que han fet les autores del treball: la
ubicació en un espai cèntric de la ciutat d’una placa commemorativa de record a les persones deportades i la
instal·lació de les anomenades “Stolpersteine” en els indrets on van viure aquelles víctimes del nazisme; unes
llambordes que han estat creades per l’artista alemany Gunter Demnig, i de les quals ja n’hi de posades unes
50.000 a 18 països europeus; cinc d’elles a la Catalunya Central, a Navàs, per iniciativa del seu ajuntament.

És  per  tot  això que  els  Grups  Municipals  sota  signants  proposem al  Ple  de la  Corporació  l’adopció  del
següents

ACORDS:

 L’Ajuntament de Manresa felicita a Ariadna Moyano, Alejandra Ibarra, al seu tutor Jordi Pons, i a
l’Institut Pius Font i  Quer;  per la seva iniciativa de reconeixement a les víctimes manresanes del
nazisme.

 L’Ajuntament de Manresa, en el marc del programa municipal de la Memòria Històrica de Manresa
(PMMHM), demanarà a l’Associació Memòria i Història de Manresa, al Centre d’Estudis del Bages, a
l’Arxiu Comarcal, a l’Amical Mauthausen, i a Òmnium Cultural, la seva col·laboració per contrastar,
confirmar i si s’escau ampliar les dades aportades pel treball d’aquestes dues joves estudiants; amb
la finalitat d’elaborar una proposta de reconeixement que pugui estar enllestida a temps per dur-se a
terme a Manresa el proper 27 de gener; dia en què la ONU commemora anualment a les víctimes de
l’holocaust; i a partir de 2017, durant els anys següents.

No obstant això, el Ple de la Corporació decidirà.

Manresa, 15 de febrer 2016.

Pel PSC,     Per CiU Per ERC          Per la CUP Per C’s     Per DM


