
 

 

 

ACTE INSTITUCIONAL  
EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST 

 

Palau del Parlament. Dilluns, 17 de febrer de 2020. 18 h 

 
 

Interpretació musical d’obertura amb la cançó tradicional El rossinyol, amb 

arranjaments de Jaime Basulto. 
 

 Presentació de l’acte a càrrec de Carles Prats, periodista. 
 

 Encesa de les sis espelmes del record.  
  

Lliurament per part del president del Parlament, Roger Torrent, de 

cadascuna de les flames a: 

 

1. Pels jueus exterminats pels nazis 
 

Jai Anguita, de la Comunitat Jueva Bet Shalom, en representació del 

poble jueu. 

 

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

Simón Montero, en representació del poble gitano. 

 

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

assassinades als camps de concentració 
 

Ferran Palau, net del deportat Ferran Masip (matrícula de Mauthausen 

6.435, mort el 18 de novembre de 1941), en representació del 

col·lectiu de perseguits per raons polítiques. 

 

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

Mercè Batlle, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi 

Cerebral i Etiologies Similars, 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 
 

Verònica Lafont, vicepresidenta segona del Consell Nacional de 

Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, en 

representació del col·lectiu LGBTI. 

  

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.  

Nana, de Federico García Lorca. 

 

Intervencions d’estudiants dels centres educatius participants en el projecte 

educatiu en commemoració de les víctimes de l’Holocaust, que exposaran les 

conclusions del treball que han fet durant el curs i del treball conjunt amb les 

entitats que representen els col·lectius: 
 



Xavier Arjona i Helena Bilski, alumnes del Col·legi Sant Andreu, de 

Badalona, sobre els testimonis de Jehovà. 
 

Gemma Lorente, alumna de l’Institut de Sentmenat, sobre les persones 
LGBTI. 

 

Antonio Barba i Raúl Cid, alumnes de l’Institut Narcís Monturiol, de 
Figueres, sobre les persones amb discapacitat. 

 

Andrea Cuadrado i Roger Ribas, alumnes de l’Escola Pia Vilanova i la 
Geltrú, sobre les persones perseguides per motius polítics.  

 

Arnau Molins i Ares Tartera, alumnes de l’Institut Torre Vicens, de Lleida, 
sobre el poble gitano. 

 

Júlia Socoró i Nàdia Tonda, alumnes de l’Institut Ramon Berenguer IV, 
d’Amposta, sobre el poble jueu. 
 

 

Parlament institucional de cloenda a càrrec del president, Roger Torrent. 

 

Interpretació musical de cloenda.  

Youkali, de Kurt Weill.  

 
Les interpretacions musicals són a càrrec del duet d’alumnes del Centre Superior de la Fundació 
Conservatori Liceu, becaris de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Emma Campàs (guitarra) i 
Alejandro Baliñas (cant). 


