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MOCIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE LLAMBORDINS “STOLPERSTEINE” EN RECORD A
LES  PERSONES  DE  L’HOSPITALET  DEPORTADES  ALS  CAMPS  DE  CONCENTRACIÓ
NAZIS.

El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les
persones que han sigut víctimes de guerres, deportacions o persecucions diverses per raons
ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus.

Alhora, i més enllà del record necessari, crear espais de memòria és imprescindible per fer
pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions més jo-
ves.

A Catalunya i també a l’Hospitalet, en els darrers anys, s’ha començat a realitzar una tasca
exemplar pel que fa al període de la guerra civil i de la postguerra, que és un dels episodis
més rellevants de la nostra història recent. Tanmateix, volem portar a col·lació un altre ele-
ment potser menys conegut, però no per això inexistent: el dels hospitalencs i hospitalen-
ques morts o empresonats als camps nazis durant la segona guerra mundial.

Un estudi del Departament d'Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el nombre de depor-
tats republicans als camps nazis. D’aquests, 7.347 van estar internats a Mauthausen, 751 a
Dachau, i 638 a Buchenwald. La resta es va repartir entre altres camps com Neuengamme,
Flossenbürg i Ravensbrück. Moltes d’aquestes persones deportades eren dones, de les que
malauradament no ha quedat cap registre, no se’n sap el nom ni la procedència. El 59% de
les persones deportades va morir i el 4% es van donar per desaparegudes. Un 37% van ser
alliberades, encara que en l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran majoria de persones que
van estar als camps van morir. Un 22% eren catalans. 

Atès que en febrer de 2005 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar per unanimitat
una moció proposant el “reconeixement de les víctimes dels camps nazis, en especial, les
de l’Hospitalet”. En aquesta moció es va acordar afegir-se a la commemoració de la data del
27 de gener com a “Dia de la rememoració de l’holocaust i la prevenció dels crims contra la
humanitat”.

Atès que en aquesta moció de 2005 ja s’apuntava una primera xifra de 22 víctimes hospita-
lenques en els camps de concentració nazis i que posteriorment altres estudis i investigaci-
ons, com les del Diari de l’Hospitalet, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i altres d’àmbit esta-
tal realitzades pels historiadors Benito Bermejo i Sandra Checa i d’àmbit local com el perio-
dista Enric Gil i l’historiador Josep Ribas, van fer que aquesta xifra de víctimes s’anés ele-
vant fins a 54.

En aquesta moció, proposem instal·lar llambordes de memòria, també anomenats “Stolpers-
teine”,  una idea importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar  l’artista Gunter
Demnig l’any 1992. El 16 de desembre d’aquell any, Demning va col·locar el primer llambor-
dí davant de l’ajuntament de Colònia com a homenatge als gitanos deportats als camps
d’extermini nazis. L’any 1993 va iniciar un projecte adreçat a fomentar la memòria de vícti -
mes del nazisme arreu del món.

Els “Stolpersteine” estan fets de formigó de 10 cm per 10 cm i estan coberts d'una fulla de
llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va ser víctima del nazis-
me. 

Vist que l’objectiu d’aquestes llambordes és aturar al vianant -de fet, també es coneixen com
a pedres de topada- i fer-lo pensar en la persona empresonada, desapareguda, assassina-
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da, torturada. Hi ha un llambordí únic per a cada persona, i així molts cops podem trobar
tres, quatre o més llambordins junts, corresponents als membres d’una mateixa família as-
sassinada, com es pot veure en les imatges adjuntes en l’annex d’aquesta moció.

Des de l'inici del projecte el 1993, s’han instal·lat més de 60.000 llambordins en més de
1.800 municipis europeus, a nou països d'Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països Bai-
xos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també aquí, a Catalunya. En pocs
anys ha esdevingut el memorial més llarg del món. D’aquesta manera es manté viva la me-
mòria de les persones de tots els col·lectius: jueus, gitanos, homosexuals, dissidents polí-
tics, testimonis de Jehovà i ciutadans discapacitats que varen ser perseguits o assassinats
pel règim nazi.

No només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervi-
vents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També re-
cuperen la memòria d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, decidiren su-
ïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els “stolpersteine” reuneixen a les famí-
lies o grups de persones separades per la deportació.

Atès que la primera llamborda “Stolpersteine” a la península ibèrica es va posar el 2015 a
Navàs (Bages). Posteriorment també s’han instal·lat en moltes ciutats, com Igualada, Giro-
na, Manresa, Castellar del Vallès, Sabadell, Granollers i altres.  Al seu torn, l’any 2012 es
creà una aplicació i una web on es recull la ubicació de les diferents llambordes amb la his-
tòria de tots els assassinats.

Atès que l'any 2013 l'Amical de Mauthausen i altres camps endega el projecte Xarxa de me-
mòria i de prevenció del feixisme, "Mai més", amb l'objectiu de crear una xarxa a nivell local
integrada per centres educatius, entitats i ciutats per educar en la prevenció del feixisme des
de la memòria històrica. 

Actualment, la xarxa està integrada per 30 centres i compta amb el suport d’ajuntaments i di-
verses entitats. El projecte preveu dur a terme altres activitats i estendre's a altres territoris
de l'Estat espanyol i Europa.

Atès que el Memorial Democràtic ha impulsat la col·locació de llambordes “Stolpersteine” en
el territori de Catalunya.

Vist que l’Hospitalet no pot restar al marge d’aquest homenatge als deportats de la nostra
ciutat. 

Cal recordar perquè no es torni a produir un horror com aquest. I cal homenatjar permanent-
ment als que varen donar la seva vida per la llibertat de totes i de tots. Per això proposem la
instal·lació d’aquestes llambordes i, també, plantegem que siguin una eina pedagògica per a
les noves generacions. 

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  L’Hospitalet  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament, en col·laboració amb el Centre d’Estudis, les entitats de la memòria
històrica i les persones que han investigat, actualitzi, elabori i publiqui un cens definitiu dels
hospitalencs i hospitalenques deportades als camps nazis.

Segon.- Que l’Ajuntament  instal·li els llambordins “Stolpersteine” en record de les persones de
l’Hospitalet deportades als camps de concentració nazis.
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Tercer.- Que  l’Hospitalet  s’adhereixi  a  la  xarxa  ‘Mai  Més’  promoguda  per  l'Amical
Mauthausen.

Quart.- Que l’Ajuntament promogui activitats de sensibilització entre les escoles i esplais
hospitalencs per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ide-
ologia totalitària.

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, al Centre
d’Estudis, a la FAVV de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, a les entitats de memòria
històrica de l’Hospitalet, al Museu d’Història de l’Hospitalet, a l’Espai de Ciutadania, al Memorial
Democràtic,  a  l’Amical  Mauthausen,  als  grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya  i  del
Parlament  europeu,  a  la  Federació  Catalana  de  Municipis  i  a  l’Associació  Catalana  de
Municipis.

Annex: Diferents imatges de la col.locació dels llambordins “Stolperstein”:
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