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PRP2022/20 PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL de 
data 12/01/2022 
 
MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ AL 
CONSISTORI DE L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA  PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES 
ANOMENADES LLAMBORDES STOLPERSTEINE EN RECORD A LES PERSONES DE 
LLAGOSTERA DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 
  
El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les 
persones que han estat víctimes de guerres o persecucions diverses per raons ètniques, 
ideològiques, religioses, orientació sexual o de qualsevol tipus.  
 
Més enllà de l’homenatge i el record necessari, en aquests moments polítics que la ultradreta 
s’ha rearmat a tot el món i molt particularment a l’estat espanyol, que el neofeixisme cada vegada 
és més present a l’espai públic i el revisionisme històric i els discursos d’odi segueixen 
incrementant-se, és imprescindible crear espais de memòria per fer presents els crims de la 
història i pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions 
més joves. Esdevé, per altra banda, la manera de donar compliment als postulats de l’ONU per 
a l’assoliment dels tres grans eixos del que ha de ser la memòria històrica: veritat, justícia i 
reparació.   
 
A Llagostera, gràcies als estudis publicats, coneixem sis persones que van ser deportades als 
camps d’extermini nazi: 
 

Nom Data 
naixement  

Presó  Núm 
presó 

Data 
deportació 

camps Matricula 
1r. camp 

A/D Data i lloc alliberat 
o difunt  

Pibernat 
Vicens, 
Claudi 

29/07/1920 V-D 
(Estrasburg) 

 13/12/1940 Mauthausen 5.136 A 05/05/1945 
Mauthausen 

Rigau 
Quintana, 
Enric  

03/09/1913 II-A 
(Neubrandenb
urg) 

 25/05/1941 Mauthausen 4.023 A 05/05/1945 
Mauthausen 

Viñolas 
Riera, 
Florenci 

30/11/1890 Compiègne 
17/01/1944 

 19/01/1944 Buchenwald 40.632 D 11/11//1944 
Flossenbürg 
 

Llagostera 
Roig, 
Francesc 

16/07/1920 V-D 
(Estrasburg) 
 

2.639 13/12/1940 Mauthausen 4.927 D 14/01/1942 
Gusen 

Mascort 
Rissech,  
Joan 

27/11/1898 V-D 
(Estrasburg) 
 

3.262 13/12/1940 Mauthausen 5.004 D 14/12/1941 
Gusen 

Puigmolé 
Magrià, 
Emili 

04/11/1909 XI-B 
(Fallingbostel) 

87.116 27/01/1941 Mauthausen 6.116 D 10/03/1941 
Mauthausen 

  
 
Per aquest motiu, proposem instal·lar llambordes de memòria, també anomenades Stolpersteine, 
una idea importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any 
1992, un projecte adreçat a fomentar la memòria de víctimes del nazisme arreu del mon. 
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El seu objectiu és aturar el vianant -de fet, també es coneixen com a pedres de topada- i fer-lo 
pensar en la persona empresonada, desapareguda, assassinada, torturada. Hi ha un llambordí 
únic per a cada persona, i així molts cops podem trobar tres, quatre o més llambordins juntes, 
corresponents als membres d’una mateixa família assassinats pels feixistes. Des de l'inici del 
projecte, n'hi ha més de 75.000 distribuïdes a més 1.800 ciutats d'una vintena de països, i també 
aquí, a casa nostra. En pocs anys ha esdevingut el memorial més llarg del món. En aquests 
moments a Catalunya hi ha 389 Stolpersteine. 
 
La primera pedra a la península ibèrica es va posar el 2015 a Navàs. Al seu torn, l’any 2012 es 
va crear una aplicació i una web on es recull la ubicació de les diferents llambordes amb la història 
de tots els assassinats. 
 
No només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents, 
incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També recuperen la 
memòria d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. 
D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, les Stolpersteine reuneixen les famílies o grups de 
persones separades per la deportació 
 
Les Stolpersteine estan fetes de formigó de 10 cm per 10 cm i estan cobertes d'una fulla de llautó 
en la qual es graven les dades essencials de la persona que va ser víctima del nazisme. L’objectiu 
d’aquestes llambordes és aturar el vianant i fer-lo pensar en la persona empresonada, 
desapareguda, assassinada, torturada.   
 
El Memorial Democràtic n’ha impulsat la col·locació en el territori de Catalunya i és l’encarregat 
d’adquirir les llambordes i coordinar-ne la instal·lació.   
 
Per    tots    aquests    motius,  els  grups   municipals  amb representació a l’Ajuntament de 
Llagostera proposem al Ple l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
 
Primer.-  Que es verifiqui i revisi la relació de llagosterencs  deportats als camps d’extermini nazi. 
 
Segon.-  Que l’Ajuntament faciliti les tasques d’instal·lació de les llambordes Stolpersteine en 
record de les persones  deportades i exterminades  als camps de concentració nazis. 
  
Tercer.-  Traslladar els presents acords al Memorial Democràtic, a l’Associació per la Memòria 
Històrica de Llagostera, a l’Amical Mauthausen, i a totes aquelles associacions compromeses en 
la reivindicació i la dignificació de les víctimes de la barbàrie nazi i feixista. 
 
Quart.-  Organitzar una exposició on mostrar les llambordes dedicades a les sis persones 
deportades i fer-ne difusió del significat. Aquesta exposició haurà de ser prèvia a la instal·lació 
de les llambordes. 
 
Cinquè.-  Fer difusió a través dels diferents mitjans de comunicació de què disposa l’Ajuntament, 
tant de l’exposició esmentada en el punt anterior com de la data d’instal·lació de les llambordes 
Stolpersteine.  
 
Malgrat tot, la Comissió Informativa dictaminarà 
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