
 

MANIFEST DEL BAIX LLOBREGAT PER HOMENATJAR ALS DEPORTATS I MORTS ALS CAMPS DE                         

CONCENTRACIÓ I A TOTES LES VÍCTIMES ESPANYOLES DEL NAZISME, I CELEBRAR EL 75è ANIVERSARI DE                           

L’ALLIBERAMENT DELS CAMPS NAZIS  

El govern de l’Estat espanyol va instaurar el 5 de maig com el Dia nacional d’homenatge als deportats i deportades, a                     

les persones assassinades i a totes les víctimes del nazisme. Una jornada que coincideix amb la data de l’alliberament                   

del camp de Mauthausen, on hi hagué més persones internades republicanes espanyoles, al voltant de 7.500. 

Enguany es compleix també el 75è aniversari de l’alliberament de tots els camps de concentració i d’extermini nazis i,                   

per tant, el 5 de maig, esdevé la data idònia per a retre homenatge als més de 9.500 homes i dones, resistents i                       

lluitadors antifeixistes que, per defensar els seus ideals i la República, van ser declarades com persones enemigues de                  

Franco i de Hitler i deportades als camps. Més de 5.200 persones van ser assassinades per la barbàrie nazi amb la                     

complicitat de la dictadura franquista i de la França de Vichy. 

Amb aquest merescut homenatge a la seva memòria, hem de refermar el nostre compromís per preservar els valors de                   

la seva lluita, tot recollint la seva crida expressada en els juraments de Mauthausen i de Buchenwald, la lluita per un                     

món d’homes i dones lliures i en pau i unit per la fraternitat. Avui més que mai, davant la situació mundial, amb els                       

perills del col·lapse social i ambiental, el creixement de l’extrema dreta i les desigualtats, cal reivindicar l’esperit de les                   

persones deportades de totes les nacionalitats així com dels Brigadistes Internacionals que lluitaren al costat dels                

republicans i republicanes durant els anys de la Guerra d’Espanya i també en els camps nazis.  

Únicament des de l’internacionalisme solidari serà possible la construcció d’un món basat en els valors republicans, la                 

llibertat, la igualtat, la fraternitat. El món que des de Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwald, Sachsenhausen,              

Dachau... somniaven els lluitadors i lluitadores antifeixistes després de l’alliberament dels camps, no és el món construït                 

després de 75 anys, ans al contrari, es troba sotmès a processos de desigualtats i exclusions que tenim al davant. Per                     

això, el 5 de maig ha d’esdevenir no tan sols una data de record i d’homenatge, sinó també de reivindicació i lluita                      

antifeixista. 

Des del Baix Llobregat, els ajuntaments, el Consell Comarcal, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,                

l’Amical de Mauthausen i altres camps, l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, l’Associació per la recuperació de la                 

memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat i totes les altres associacions i sindicats integrants de la Xarxa de                   

Memòria Democràtica del Baix Llobregat, volem retre homenatge a totes les víctimes i alhora reafirmar els seus valors                  

com a nostres, tal com ens guien els 69 deportats de la comarca, dels quals 41 foren assassinats. 

Aquest any, la crisi mundial del COVID-19 ha impedit poder fer els homenatges als deportats i deportades als carrers i                    

les places, davant els monuments, les stolpersteine o llambordes de memòria que molts municipis ja tenen instal·lades,                 

però persistirem perquè la seva memòria i el seu exemple perdurin i amb la implicació de tots els estaments                   

institucionals, educatius i de la ciutadania, aconseguirem fer del nostre territori un espai de llibertat i solidaritat, i lliure de                    

feixisme. 

 

Baix Llobregat 5 de maig de 2020 


