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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 24 de
setembre de 2020, va adoptar, per unanimitat dels membres assistents, la següent proposta
d’acord:
El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les
persones que han sigut víctimes de guerres o persecucions diverses per raons ètniques,
ideològiques, religioses, orientació sexual o de qualsevol tipus. Més enllà del record
necessari, crear espais de memòria és imprescindible per fer pedagogia dels valors de la
pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions més joves. Esdevé 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.

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 món.
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.
Des de l'inici del projecte, s’han instal·lat més de 60.000 llambordins en més de 1.800
municipis europeus, a fins a 21 països d'Europa.
El Memorial Democràtic ha impulsat la col·locació de llambordes “Stolpersteine” en el territori
de Catalunya.
Tenim constància que la família de Josep Mercadé Arall va demanar a Memorial Democràtic,
amb data 29 de gener de 2018, les llambordes per ambdues víctimes.
Per tots aquests motius, els grups municipals amb representació en el Consistori de
Roda de Berà (Tria Roda, PSC, Esquerra Republicana, Ciutadans, Populars per Roda i
Junts per Roda) proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS:
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A Roda de Berà, gràcies als estudis publicats, coneixem 2 persones que van ser
assassinades en camps d’extermini nazi. Josep Mercadé Arall (morí a Gusen el 21 de
desembre de 1941) i Pere Mercader Cañellas (morí a Gusen el 27 de novembre de 1941).

PRIMER.- Que l’Ajuntament publiqui a la seva pàgina web un cens de les persones de Roda
de Berà deportades als camps nazis.
SEGON.- Que l’Ajuntament faciliti les tasques d’instal·lació de les llambordes “Stolpersteine” en
record de les persones de Roda de Berà deportades i exterminades als camps de
concentració nazis. Una davant la casa on va viure en Josep Mercadé Arall (carrer Sant
Salvador, 19, de Roda de Berà), i una altra davant la casa on va viure en Pere Mercader
Cañellas (carrer Nou, 22, de Roda de Berà).
TERCER.- Traslladar els presents acords als familiars d’ambdues víctimes, al Memorial
Democràtic, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis, i a
l’associació “Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme
d’Espanya”.
QUART.- Organitzar una exposició on mostrar les llambordes dedicades a les dos persones
deportades i fer-ne difusió del seu significat. Aquesta exposició haurà de ser prèvia a la
instal·lació de les llambordes.
CINQUÈ.- Fer-ne difusió a través dels diferents mitjans de comunicació dels que disposa
l’Ajuntament tant de l’exposició esmentada en el punt anterior com de la data d’instal·lació de
les llambordes “Stolpersteine”.

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta,
segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el present
certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al
marge.
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Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.

