24/01/2017

ACTE INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE COMMEMORACIÓ EN
MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST
19.00 h. Inici de l’acte.
Interpretació musical de «L’oreneta» (soprano i guitarra). Lletra de Josep Maria de Sagarra i
música d’Enric Morera.
Encesa de les sis espelmes del record. Carme Forcadell lliurarà cadascuna de les flames:
1. Pels jueus exterminats pels nazis
Uriel Benguigui, president de la Comunitat Israelita de Barcelona, en representació del poble
jueu.
2. Pels infants que perderen la vida a les cambres de gas
Simón Montero, president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, en
representació del poble gitano.
3. Per les víctimes catalanes i de la resta de l’Estat espanyol assassinades als camps de
concentració
Carmen Vidrier, filla de Vicenç Vidrier, deportat a Mauthausen i assassinat a Gusen, en
representació de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps.
4. Per tots els altres col·lectius perseguits pel nacionalsocialisme
Ángel Urbina, vicepresident de la Federació Salut Mental Catalunya, entitat membre del
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, en representació de les
persones amb discapacitat.
5. Pels Justos entre les Nacions, els homes i les dones que arriscaren la vida per salvar els
perseguits
Sergi Cubell, del Casal Lambda, en representació del col·lectiu LGTBI.
6. Pels supervivents de l’Holocaust que trobaren un refugi que els permeté refer la vida i
mantenir la identitat
Hamutal Rogel Fuchs, portaveu de l’ambaixada d’Israel a Espanya.
Minut de silenci, amb una estrofa de «Wiegala», d’Ilse Weber, musicada amb soprano i
guitarra.
Intervenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Intervencions dels estudiants que han participat en el projecte educatiu sobre l’Holocaust dels
Serveis Educatius del Parlament, que exposaran les conclusions del treball que han fet durant
el curs. Parlaran:
- Aitana Belda i Meritxell Batlle, de l’escola Jesuïtes de Gràcia, de Barcelona, en nom dels
Testimonis Cristians de Jehovà.
- Carla Moreno i Sira Cors, dels instituts Pius Font i Lluís de Peguera, de Manresa, en nom
del col·lectiu LGTBI.
- Laura Revillas i Iratxe Iborra, de l’Institut Flix, en nom de les persones amb discapacitat.
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- Elisabeth Homs i Pau Lirola, de l’Institut Matadepera, en nom del poble gitano.
- Alba Martin i Joan Reguant, de l’Institut Almenar, en nom de les persones perseguides per
motius polítics.
- Gemma Alegrí i Paula Bueno, de l’Institut Olivar Gran, de Figueres, en nom del poble jueu.
Parlaments de cloenda:
- Hamutal Rogel Fuchs, portaveu de l’ambaixada d’Israel a Espanya
- Ada Colau, alcaldessa de Barcelona
Cloenda a càrrec de la presidenta, Carme Forcadell
Interpretació de la peça «Youkali», de Kurt Weill.
Interpretacions musicals a càrrec dels alumnes del Conservatori del Liceu:
Violeta Alarcón, soprano
Joaquim Font, piano
Humberto Luna, guitarra
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