ACTE INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL
DE COMMEMORACIÓ EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE
L’HOLOCAUST
Palau del Parlament, dimarts 23 de gener de 2018 - 18 h
ORDRE DE L’ACTE
18.00 h

Inici de l’acte.
Lectura dramatitzada d’un fragment del llibre Els catalans als camps
nazis, de Montserrat Roig, a càrrec de la Sra. Laura Aubert, actriu.
Presentació de l’acte a càrrec del Sr. Ramon Pellicer, periodista.

18.05 h

Encesa de les sis espelmes del record.
El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, lliurarà
cadascuna de les flames a:
1. Pels jueus exterminats pels nazis
Sra. Paula Melamed, vicepresidenta de la Comunitat Jueva ATID, en
representació del poble jueu.
2. Pels infants que perderen la vida a les cambres de gas
Sr. Simón Montero, president de la Federació d’Associacions Gitanes
de Catalunya (FAGIC), en representació del poble gitano.
3. Per les víctimes catalanes i de la resta de l’Estat espanyol
assassinades als camps de concentració
Sr. Enric Garriga, president de l’Amical de Mauthausen i altres camps
i fill de Marcel·lí Garriga, deportat a Buchenwald.
4. Per tots els altres col·lectius perseguits pel nacionalsocialisme
Sr. Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), 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
Sra. Amada Rodríguez, presidenta de l’Associació LGBTIEbre, 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
Sr. José Levy, president de la Comunitat Israelita de Barcelona

Minut de silenci musicat amb la peça Cavatina Op. 39 núm. 3 «Alle mie
tante lagrime», de Mauro Giuliani (contratenor i guitarra).
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El presentador anuncia les intervencions dels estudiants que exposaran
les conclusions que han extret del treball que han fet durant el curs i
del treball conjunt amb les entitats que representen les comunitats:
-

Júlia García, Genís Miquel i Joana Mulet, alumnes del Col·legi
La Salle de Mollerussa, sobre els Testimonis Cristians de Jehovà.

-

Joana Justícia i Pilar Pérez, alumnes de l’Institut XXV Olimpíada
de Barcelona, sobre el col·lectiu LGTBI.

-

Teresa Guirao, alumna del Col·legi Joan XXIII de Tarragona, sobre
les persones amb discapacitat.

-

Liviu Turcano i Emmanuel Ademola, alumnes de l’Institut Terra
Roja de Santa Coloma de Gramenet, sobre el poble gitano.

-

Álex Montoro i Laia Ventura, alumnes de l’Institut Guindàvols de
Lleida, sobre les persones perseguides per motius polítics.

-

Laura Hurtós i Victor Grau, alumnes de l’Institut de Vilafant,
sobre el poble jueu.

Parlaments institucionals:
Parlament de l’Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
Clou l’acte el M. H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de
Catalunya.
19.20 h

Final de l’acte.

Interpretacions musicals a càrrec dels alumnes de màster del Conservatori del Liceu:
Sergio Monsalve, contratenor
Francesco de Grazia, guitarra
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