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Gironella ret un sentit homenatge a
les víctimes de l'Holocaust
Alumnes de l'Institut Pere Fontdevila han llegit relats de testimonis i obres
poètiques de l'època i hi ha hagut una ofrena floral a l'espai de memòria
Stolpersteine

Ofrena floral a les víctimes del nazisme de Gironella | Laura Masnou

Gironella commemora aquest dimecres el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust. Des
de l'Ajuntament del municipi i l'Institut Pere Fontdevila s'han organitzat diferents actes durant tota
la setmana per mantenir viva la memòria històrica i retre homenatge a les víctimes del nazisme.
El punt culminant d'aquesta setmana de memòria històrica s'ha viscut avui al migdia al Passeig de
Cal Metre, en un acte institucional en què hi ha hagut una ofrena floral i la lectura d'un manifest a
l'espai Stolpersteine. A més, els alumnes de l'institut han llegit relats de testimonis que van viure
la barbàrie i obres poètiques de l'època.
El regidor de Patrimoni, Lluís Vall, ha expressat la necessitat i el deure de poder explicar la història
de totes aquelles persones que van callar durant molts anys i és per això que ?la memòria històrica
no és una opció, sinó una obligació?. Vall també ha remarcat la importància d'aquests actes, amb els
quals es pretén homenatjar i retornar la dignitat a totes les persones que van perdre la vida als
camps de concentració.
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La directora de l'Institut Pere Fontdevila, Rosalia Muñoz, ha estat l'encarregada de llegir el
manifest de l'Amical de Mauthausen, que posa en valor la necessitat de ?recordar totes les
víctimes de l'Holocaust i la persecució nazi i evitar presents i futurs genocidis en la nostra
societat?. En el manifest també s'ha remarcat la importància de la memòria com a instrument
d'alerta i prevenció.
Per la seva banda, Mercè García, professora de l'Institut Pere Fontdevila, i Xavier Valls, professor
i impulsor del projecte pedagògic Manresa-Mauthausen, han defensat la importància de treballar la
memòria històrica en el marc de projectes educatius.

Xavier Valls i Mercè García durant l'acte institucional Foto: Laura Masnou

En els textos llegits pels alumnes de l'institut s'han recordat tant les persones que van emprendre
camins d'exili com aquells que van perdre la vida a la mateixa vila o que van ser enviats als
camps de concentració. Finalment, s'ha fet una ofrena floral a les víctimes gironellenques i una
encesa d'espelmes. Tot, acompanyat per una colpidora i sentida actuació musical que ha dotat
l'acte d'una gran emoció continguda.
L'alcalde, David Font, ha tancat l'acte recordant la importància de commemorar un dia com avui,
?un dia pel record, un dia per l'esperança, un dia d'homenatge i de compromís?.
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Actuació musical durant l'acte institucional Foto: Laura Masnou
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Encesa d'espelmes per part dels alumnes de l'institut de Gironella Foto: Laura Masnou
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Actuació musical durant l'acte institucional Foto: Laura Masnou
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