
 

 
ACTE INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL 

DE COMMEMORACIÓ EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST 
 

Palau del Parlament, dilluns 28 de gener de 2019 – 18.30 h 

 

PROPOSTA DE PROGRAMA  

 

 

18.30 h Inici de l’acte.  

 

Interpretació musical d’obertura.  Lascia ch'io pianga (de l’òpera Rinaldo), 

de Georg Friedrich Händel. 

 

  Presentació de l’acte a càrrec de Ramon Pellicer, periodista. 

 

18.35 h  Encesa de les sis espelmes del record.  

  

El president del Parlament, Roger Torrent, lliurarà cadascuna de les 

flames a:  

 

1. Pels jueus exterminats pels nazis 

David Libershon, rabí de la Comunitat Jueva Chabad Lubavitch, en 

representació del poble jueu. 

 

2. Pels infants que perderen la vida a les cambres de gas 

Simon Montero, en representació del poble gitano. 

 

3. Per les víctimes catalanes i de la resta de l’Estat espanyol 

assassinades als camps de concentració 

Christine Jené Cánovas, filla de la Braulia Cánovas Mulero, deportada a 

Ravensbrück. 

 

4. Per tots els altres col·lectius perseguits pel nacionalsocialisme 

Albert Casellas, 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 

Armand de Fluvià, 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 

José Levy, president de la Comunitat Israelita de Barcelona 

    

Minut de silenci musicat. Tema principal de la pel·lícula La llista de 

Schindler, de John Williams. 

  

Intervenció d’estudiants participants en el projecte educatiu en 

commemoració de les víctimes de l’Holocaust per exposar les conclusions 

que han extret del treball que han fet durant el curs i del treball conjunt 

amb les entitats que representen les comunitats: 
 



- Eloi Ciutat, Dúnia Guinovart, Aina Just i Júlia Montserrat, 
alumnes del Col·legi Claret de Valls, sobre els Testimonis Cristians de 
Jehovà. 

 
- Lola Fuentes i Helena Savall, alumnes de l’Institut Ramon 

Muntaner de Figueres, sobre el col·lectiu LGBTI. 
 

- Àngels Garcia, Àlex Palomeque i Manuel Alejandro Querol 
alumnes del Col·legi Sagrada Família de Tortosa, sobre les persones 
amb discapacitat. 

 
- Elda Aguila i Adina Florentina, alumnes de l’Institut La Caparrella 

de Lleida, sobre el poble gitano. 
 

- Nehal Bedoud, Ashly Stephanie Bernales, Sergi Jiménez i Roger 
Martínez, alumnes de l’Institut Salvador Espriu de Barcelona, sobre 
les persones perseguides per motius polítics.  

 
- David Devant i Laura Piqué, alumnes de l’Institut de Viladecavalls, 

sobre el poble jueu. 
 

 

Parlaments institucionals de cloenda:  

 

 Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. 

 

 Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya. 

 

Interpretació musical de cloenda. Wiegala, d’Ilse Weber. 

  

 

19.45 h Final de l’acte. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretacions musicals a càrrec dels alumnes del Conservatori del Liceu. 

 

 
 
 


