MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
EN RELACIÓ A L’ADHESIÓ AL PROJECTE STOLPERSTEINE DE
RECONEIXEMENT ALS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS
En data 30 de maig de 2014, l’Ajuntament de Reus, va aprovar en sessió
plenària a iniciativa de la CUP una moció “Per la promoció de les polítiques de
recuperació de la memòria històrica”.
En ella es feia referència als 13 veïns de Reus deportats i assassinats als
camps nazis: PERE CASES, JOSEP DOLÇ, MIQUEL FORT, JOSEP FREIXES
JAUME GALTÉS, VICTÒRIA GRAU, JOAN MARÍN, EUDALD MERCADÉ,
JOSEP M. MUNNÉ, RAMON SANTS, JOAN TRILL i els germans JOAN i PERE
VERGÉS. A aquests, caldria sumar-hi els deportats que van poder tornar vius,
o els que no van ser recollits en els treballs realitzats per Montserrat Roig.
D’entre els acords, el punt primer deia “que l’Ajuntament de Reus prengui un
paper actiu en la recuperació de la memòria històrica. No sols aquella més
recent i propera, sinó també tota aquella que explica el motiu pel qual avui la
nostra ciutat i les persones que la conformen vivim o patim”.
De les moltes formes de reconeixement a aquests milions de deportats arreu
d’Europa, en destaca el projecte Stolpersteine, una iniciativa de l’artista
alemany Gunter Demnig, que consisteix en la col·locació d’un llambordí fet a
mà davant el domicili de cadascun dels deportats, on hi consten les seves
dades vitals i les dates de la deportació. A data d’avui, s’han col·locat ja més de
60.000 llambordins Stolpersteine en 22 països diferents.
Així, per donar continuïtat i compliment a aquesta voluntat de reconeixement i
restitució vers els deportats, es planteja al plenari de l’Ajuntament de Reus
l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Sol·licitar al Memorial Democràtic l’adhesió de Reus al projecte
Stolpersteine.
SEGON.- Iniciar els tràmits per tal de col·locar, tant aviat com sigui possible, les
llambordes corresponents als deportats de Reus.
TERCER.- Fer arribar aquest acord al Memorial Democràtic, als familiars dels
deportats de Reus als camps nazis i a l’Amical de Mauthausen.

