MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER COL·LOCAR UNA PLACA “STOLPERSTEIN” (“PEDRA DE TOPADA”) EN
HONOR A NEUS CATALÀ, DAVANT D’ON VA TENIR CURA DELS INFANTS DE LA
COLÒNIA NEGRÍN
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE
DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE
L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ
OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Les plaques stolpersteine
Els stolpersteine (en alemany, “pedres de topada o per ensopegar”) són llambordes
quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es graven
les dades de persones empresonades i deportades. Es col·loquen al paviment de davant
dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de
l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i es realitza a mà, com a gest de
respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis.
No només es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents,
incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També
recupera la memòria d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, decidiren
suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els stolpersteine reuneixen a les
famílies o grups de persones separades per la deportació.
Són obres de l’escultor Gunter Demning. Nascut a Berlin el 1947, el 1985 va obrir el seu
estudi a Colònia. L’any 1992 va participar en un projecte en record del decret del 1942,
que establia l’inici de la deportació gitana cap als camps d’extermini. La reacció d’un
ciutadà de Colònia que assegurava que no hi havia cap gitano al seu barri el va impulsar a
voler retornar de manera simbòlica la memòria de cadascuna de les víctimes.
- Per tal que els veïns i veïnes de Premià de Dalt i les persones que visitin el poble
coneguin on era la Colònia Negrín de les Acàcies i allò que hi va ocórrer,
fomentant així la memòria històrica global, del país i del nostre municipi,
Proposem l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar la voluntat d’iniciar o demanar que s’iniciïn mitjançant els òrgans
competents els procediments oportuns establerts, per tal de sol·licitar la col·locació
d’una o diverses plaques Stolpersteine davant Can Trias, on es trobava la Colònia
Negrín de les Acàcies, amb una inscripció que recordi la història dels infants que hi van
viure i les seves cuidadores, i del seu rescat per part de Neus Català duent-los a l’exili
per escapar de la guerra i del franquisme.
SEGON.- Publicar i difondre aquests acords, i traslladar-los a l’Amical de Ravensbrück
i a Neus Català i Pallejà.
Premià de Dalt, Països Catalans, 4 de maig de 2018 (modificada el 9 de maig)
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA

Exemple: Stolperstein col·locat aquest any a Els Guiamets

