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Actes institucionals en memòria de les víctimes de 
l’Holocaust 

26 i 28 de gener de 2016 
 
26 de gener de 2016 
MUHBA. Museu Història de la Ciutat 
Pl. del Rei 
17.30 h  
Seminari  
Presentació documental Samudaripen, 
l’holocaust oblidat, produït per l’entitat 
Veus Gitanes. 
L’acte comptarà amb la presència de: 
Sr. José Heredia Moreno, sociòleg. 
Sra. Anna Mirga-Kruszelnicka, Doctora 
Antropologia Social i Cultural UAB i 
activista gitana. 
Sr. Raymond Gureme, supervivent de 
l’Holocaust. 
 
28 de gener de 2016 
Palau de la Generalitat 
17 h 
Testimoni del Sr. Hermann Höllenreiner, 
gitano alemany supervivent del 
Porrajmos, i conferència “”Passat, 
present i futur de la Memòria de 
l’Holocaust”, a càrrec de la Sra. Marta 
Simó, llicenciada en Sociologia per la 
Universitat de Barcelona, especialitzada 
en Identitats Jueves i Holocaust. 
 
Cerimònia del Record  
Plaça de Sant Jaume 
18.30 h 
Cançó d’obertura a càrrec de Helena 

Muñoz i Håvard Enstad: “Arvoles yoran 

por luvyas” 
 
Introducció i benvinguda a càrrec del 
presentador Tomás Morgenstern. 
 
Encesa d’espelmes. 
1. En record dels sis milions de jueus 
assassinats pels nazis. Encendrà 
l’espelma el Sr. Uri Benguigui, president 
de la Comunitat Israelita de Barcelona. 
 
2. En record de la resistència jueva als 
nazis. Encendrà l’espelma la Sra. Silvia 
Leida, presidenta de la comunitat jueva 
ATID.  
 
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 el Sr. Hermann 
Höllenreiner, testimoni gitano “sinti” 
alemany, supervivent del Porrajmos.  
 
5.En record dels republicans deportats 
als camps nazis. En representació de 
l’Amical de Mauthausen encendrà 
l’espelma la Sra. Madeleine Mateu, filla 
d’un deportat a Neuengamme. 
 
6. En record dels altres col·lectius que 
patiren persecució i assassinats pel 
nazisme. Encendrà l’espelma un 
representant de la Gran Lògia de 
Catalunya, el Gran Mestre Quim Vendrell 
Moreno juntament amb el Sr. Emilio 
Ruiz, president del Casal Lambda. 
 
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 el 
Cònsol general de França, l’Hble. Sr. 
Edouard Beslay. 
 
Durant l’encesa d’espelmes 
s’interpretarà El malei rachamim, 
pregària jueva pels difunts. 
 
Un minut de silenci per les víctimes 
de l’Holocaust. 
 
Lectura de textos:  
Lectura de textos a càrrec d’un alumne 
de l’Institut de Secundària Pius Font i 
Quer de Manresa i de la Sra. Maria 
Prieto, de la comunitat jueva Bet Shalom. 
 
Interpretacions musicals: 

A càrrec de Helena Muñoz i Håvard 

Enstad: 
Gelem gelem (himne del poble gitano) 
El cant dels ocells 
Cloenda i comiat 


