
DIA CONTRA L’HOLOCAUST 

Avui és el 76è aniversari de l’alliberament del camp de 

concentració d’Auswitch-Birkenau, i que les Nacions Unides 

el va marcar al calendari com el Dia Internacional en 

Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 

És un dia pel record i esperança, homenatge i compromís 

Record d’uns fets que van colpir la societat europea, que 

van generar odi contra la població civil, que va causar milers 

de morts. Records que no poden quedar només en un llibre 

d’història, sinó que tenim el deure moral que totes les 

generacions coneguin uns fets reprovables i que mai, mai, 

mai, en qualsevol de les expressions d’odi, es pugui repetir. 

Avui homenatgem moltes persones que ho van patir. Les 

persones jueves, els col·lectius ltgbi, les persones 

testimonis de Jehovà o la població gitana. Els catalans, 

considerats dissidents o opositors polítics. Als ciutadans de 

Gironella que van patir exili, presó i mort. A les seves 

famílies. Als berguedans, als catalans i a tots els qui ho van 

patir en primera persona.  

Homenatgem, com vam fer el 2019 col·locant les primeres 

peces Stolpersteine, conscients que no tots els qui vivien a 

Gironella i van patir-ne les conseqüències hi tenen el seu 

lloc. Però l’hi tindran. Perquè no deixarem a ningú a l’oblit, 

sinó que tothom tindrà el seu espai pel record del martiri de 

l’holocaust que van viure. 

La recerca històrica va ser possible gràcies a la 

col·laboració amb l’Institut Pere Fontdevila, amb qui hem fet 

més estrets els nostres llaços. 

Avui també posem una midada d’esperança. Esperança 

perquè cada cop més persones estan convençudes que res 

d’això pot tornar a passar. Generacions de ciutadans que 

han de conèixer la història i que s’han de comprometre, de 

forma cívica, pacífica però sobretot ferma que l’odi no pot 

estar entre els nostres valors. Que l’odi se’l combat, no se li 

mostra indiferència. I potser ara l’odi no es visualitza en 

forma de camps de concentració, trens de la mort o 

càmeres de gas, però tenim una societat on encara hi 

persisteix l’odi, la repressió. 

Per tant ens cal un compromís clar, ferm i democràtic. 

Nosaltres el tenim, l’expliquem i l’explicarem. Som un 

municipi de pau i de diàleg, solidari. Hem aprovat rebutjar 

qualsevol acte feixista a casa nostra. Hem signat un conveni 

de col·laboració amb els Amics de Mathausen i altres 

camps de concentració, per totes les víctimes. Compromís 

de paraula, compromís per escrit.  

Perquè mai més cap altra situació com aquesta es repeteixi. 

Per recordar les víctimes i les seves famílies. Per deixar 

constància d’una història que no voldríem s’hagués produït 

mai, però també per no deixar-la mai, mai, mai en l’oblit. 

 


