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Prestacions. Més de 10.200 lleidatans,
beneficiaris de la Renda Garantida el 2020.
Música. Manger, vocalista del grup lleidatà
Enzel, presenta el primer àlbum en solitari.

homenatge memòria històrica

“Nosaltres recordem”

Les xarxes socials s’omplen d’homenatges en el Dia Internacional en Memòria de l’Holocaust ||
Més de 170 lleidatans van morir als camps nazis, on van ser deportats més de 300
l. garcía

❘ lleida ❘ Sota el hashtag #WeRemember (Nosaltres recordem),
les xarxes socials es van omplir
ahir d’homenatges i referències
a les milions de persones que
van ser assassinades per l’horror nazi als camps d’extermini
amb motiu de la celebració del
Dia Internacional en Memòria
de l’Holocaust. “Si guardéssim
un minut de silenci per cada
víctima de l’Holocaust, estaríem en silenci 11 anys i mig”, va
recordar ahir l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, a través del
seu compte de Twitter, mentre
la regidora Sandra Castro va
compartir la imatge de la pedra que hi ha al call jueu en record a Josep Casas Ezequiel,
deportat als camps de Dachau
i Mauthausen. “No oblidem la
barbàrie i lluitem per combatre
el feixisme i tota mena d’odi.”
Més de tres-cents lleidatans van
ser deportats als camps nazis,
segons la base de dades del Memorial Democràtic, que recull
les històries de més de 9.000
espanyols víctimes de la barbàrie. Dels lleidatans que van
acabar als camps d’extermini,

dades

aniversari

lleidatans

173
morts

alliberats

El 27 de gener es commemora el
Dia Internacional en Memòria de
l’Holocaust coincidint amb l’alliberament del camp d’Auschwitz.

Segons el cens del Memorial Democràtic, són els lleidatans que
van ser deportats a camps de concentració del Tercer Reich.

Lleidatans deportats que van perdre la vida als camps nazis, més
del 78% al de Gusen, un camp satèl·lit de Mauthausen.

Són els lleidatans que, segons el
Memorial, van ser alliberats dels
camps nazis, la majoria a Mauthausen el 5 de maig del 1945.

banc de la memòria democràtica

víctimes

josep torres tribó
Localitat: Mollerussa.
Mort: 1941.
z Escriptor, poeta i mestre
anarquista, nascut a Mollerussa el 1899. El 1939 va creuar el
Pirineu i va ser traslladat al
camp de concentració d’Argelers, a França. Es va enrolar
a l’Exèrcit francès i va caure
presoner a Dunkerque. Va
passar per Mauthausen i Gusen i va ser assassinat en una
cambra de gas a Hartheim.

cens

Més de 300 lleidatans
van ser deportats a camps
de concentració, dels
quals 173 van morir
la majoria a Mauthausen, un
total de 173 van morir (més del
78 per cent al camp de Gusen)
i nou més surten com a desapareguts, segons la base de dades
de la Generalitat. Uns altres 123
van ser alliberats per les tropes
nord-americanes i soviètiques
després de la caiguda del Tercer
Reich. El banc del Memorial recull la biografia dels deportats
amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen (que també
compta amb una base pròpia en
la qual apareixen documents
com els del desglossament) i
l’Amical de Ravensbrück. Val
a recordar que les dones, invisibles en l’horror nazi, han
pogut recuperar la seua veu
gràcies al treball de l’Amical
de Ravensbrück, que ha documentat la història de desenes de
deportades, entre les quals set
lleidatanes, com Conxita Grangé, última supervivent del camp
que va morir l’agost del 2019
als 94 anys.
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Fotografia històrica de l’alliberament del camp de Mauthausen per les tropes nord-americanes.

Actes en record i per fomentar la memòria
n L’ajuntament de Rosselló i
la Biblioteca Municipal participen en els actes del Dia
Internacional en Memòria de
l’Holocaust per retre homenatge a totes aquelles persones que van perdre la vida als
camps de concentració nazis
i també per prendre mesures
per ajudar les noves generacions a crear resiliència en
contra de la discriminació. En
aquesta data, Rosselló recorda
tres persones nascudes al municipi que van morir als camps
de concentració, els registres
dels quals es troben al Banc
de la Memòria Democràtica

al costat de 303 lleidatans deportats més. Es tracta d’Enric
Curià Gatius, que va morir a
Gusen el 1942; José Cuberas
Porta, també mort a Gusen
el 1941, i Benjamí Jové Farrer, que va perdre la vida en
el mateix camp el 1942.
Per retre homenatge a les

lleida

Acte d’homenatge a les
víctimes el diumenge
31 de gener davant de
l’escultura Fita a Cappont

víctimes de l’Holocaust, la
Paeria ha organitzat un acte
commemoratiu aquest diumenge que ve a les 12 hores
del migdia davant de l’escultura Fita, al carrer Jaume II de
Lleida, per recordar els lleidatans deportats als camps
nazis.
A l’acte hi assistiran representants de tots els col·lectius
que van patir la barbàrie nazi
i també comptarà amb la presència de familiars de deportats. A les 18 hores, es projectarà la pel·lícula d’animació
Josep al Cafè del Teatre, amb
inscripció prèvia.

pau segués boncompte
Localitat: Almenar.
Mort: 1941.
z Nascut a Almenar el 1919,
Pau Segués se’n va anar a
Barcelona amb 18 anys per
l’avanç de les tropes franquistes i va formar part de la Guàrdia d’Assalt. Amb la caiguda
de la capital catalana, va creuar el Pirineu i va ser presoner
en camps francesos. Va morir
a Gusen amb només 22 anys.
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La Guàrdia Civil va detenir el 2020
dues persones per usurpació de
la identitat en finques agràries

L’Ajuntament de Rosselló i la
Biblioteca Municipal recorden
als seus veïns desapareguts
en camps de concentració

El cos també va aixecar un total de 6 actes administratives
Lleida
REDACCIÓ
La Guàrdia Civil, al costat de la
Inspecció de Treball, va dur a terme durant el 2020 un total de
67 inspeccions en explotacions
agràries i ramaderes de la demarcació de Lleida, per prevenir el
tràfic d’éssers humans, explotació laboral i el frau a la Seguretat
Social. Durant aquestes, es van
identificar 350 temporers que
treballaven al camp, un 30% dels
quals de nacionalitat espanyola, i
es van detenir dues persones pel
delicte d’usurpació de la identitat. També es van aixecar sis denúncies administratives, dues per
infringir la legislació sobre entrada i lliure circulació a l’Estat de
ciutadans estrangers, dues per la
Llei orgànica sobre seguretat ciutadana i altres dues per incomplir
la Llei sobre drets i llibertats dels
estrangers.
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FOTO: Guàrdia Civil / Agents en el marc d’una inspecció realitzada

A més, la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, d’ofici i amb
caràcter aleatori, va efectuar un
total de 63 visites en les quals es
van identificar 325 treballadors.
La campanya es va estendre entre

El gruix de declaracions de
testimonis per la mort de
Cachou serà el febrer i març
El jutjat de Vielha ha citat a declarar aquesta setmana a persones
que apareixen en la causa oberta per la mort de l’ós Cachou. Així
mateix, està previst que durant
febrer i març es porti a terme el
gruix de les declaracions, ja que
el calendari està fixat fins a l’abril,
segons van explicar ahir fonts
properes al cas. Cal recordar que
el desembre es va aixecar parci-

alment el secret. A més, el 18 de
novembre els Mossos van detenir un agent de Medi Ambient
del Conselh Generau d’Aran per
aquests fets i va quedar en llibertat en càrrecs el dia 19 després
de declarar al jutjat. Se l’acusa de
delictes contra la fauna, de revelació de secrets i de prevaricació.
L’animal va morir enverinat amb
anticongelant.

El Conselh Generau d’Aran
millora l’accessibilitat al
medi natural del territori
El Conselh Generau d’Aran va finalitzar, la passada tardor, les
obres del projecte de millora dels
accessos al medi natural de la
Val d’Aran. Aquestes actuacions
s’han centrat en l’arreglament
i recuperació de diferents pistes d’accés a les àrees naturals
d’Aran, entre ells l’accés a Vilamòs
per Sant Joan d’Arròs, els accessos al Saut deth Pish, Uelhs deth

Joeu, mines Victòria i Margalida,
Valarties, Aiguamòg i al Parc Nacional de Aigüestòrtes. “Els treballs
duts a terme en aquests accessos era molt necessari, perquè es
tractava d’espais en els quals calia realitzar una intervenció urgent a causa del mal estat en el
qual es trobaven”, va assegurar
el conseller de Territori, Paisatge
i Gestió Ambiental, Francés Bru-

el maig i setembre. Es van aixecar
actes d’infracció i requeriments
per temes com ara ocupació i
estrangers, seguretat social, prevenció de riscos laborals i frau en
la contractació.

Un incendi crema
una llitera d’un
centre d’estètica
d’Artesa de Segre
Un incendi provocat per unes
mantes elèctriques va cremar
ahir de matinada una llitera
d’un centre d’estètica situat
en el número 25 de l’avinguda
Maria Anzizu d’Artesa de Segre.
En aquest sentit, a la 1.36 hores els Bombers van ser alertats
d’un incendi en el citat lloc, ja
que hi havia molt fum. Es van
desplaçar quatre dotacions i no
va haver-hi ferits.
na, afegint que “moltes d’aquestes actuacions han servit també
per a arreglar importants danys
provocats per la riuada de 2013
que encara no s’havien refet per
complet”. Per fer aquests treballs
de conservació, el Conselh Generau d’Aran ha invertit 1.422.768
euros, subvencionats pel fons FEDER 2014-2020 en un 50% i per
la Diputació de Lleida en un 25%.
El conjunt d’actuacions realitzades dins d’aquest projecte han
englobat tots els municipis de la
Val d’Aran, amb intervencions i
obres importants per a arreglar i
recuperar la xarxa de vies d’accés
al medi natural i fer-los visitables.

L’Ajuntament de Rosselló i la Biblioteca Municipal participen en
els actes del Dia Internacional
de la Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat, per tal de retre homenatge a
totes aquelles persones que van
perdre la vida en els camps de
concentració nazi, i també per
a prendre mesures per ajudar
a les noves generacions a crear
resiliència en contra de la discri-

minació. La localitat celebra el
75è aniversari de l’alliberació del
camp de concentració i d’extermini nazi d’Auschwitz-Birkenau
de Polònia amb l’especial menció i memòria de les tres persones nascudes al municipi que
van desaparèixer en camps de
concentració, el registre de les
quals es troba en el Banc de la
Memòria Democràtica: Enric Curià Gatius, José Cuberas Porta i
Benjamí Jové Farrer.

Alerten del perill d’allaus fortes a la zona
de l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa
Els Agents Rurals i Protecció Civil van alertar del perill d’allaus fortes,
de nivell 4 en una escala de 5, que es podrien produir tant ahir com
avui a l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sentit, explicaven que s’esperaven allaus naturals de neu humida i lliscaments, raó
per la qual es demanava precaució.

FOTO: L. M. / Estat en què va quedar el lloc on hi havia la palla

Filomena tomba bigues i bales
de palla a Montfalcó Murallat
El temporal Filomena va causar danys en una estructura on
s’emmagatzemaven nombroses
bales de palla al nucli de Montfalcó Murall. En aquest sentit,
segons van explicar fonts prope-

res, el vent va tombar fins a sis
bigues de formigó i alhora també uns 330 quilos de palla. Tot i
que la zona va quedar danyada,
cal destacar que no va haver-hi
cap ferit per aquest fet.

