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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 25/07/2018, primera 
convocatòria, va prendre, per unanimitat, el següent acord, el qual es transcriu a continuació: 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DELS GRUPS ERC, CUP, PDeCAT i PSC PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA PLACA STOLPERSTEINE EN RECORD A JOAN DE GRASSOT I GRIVÉ, VEÍ 
D’ARENYS DE MUNT EXTERMINAT A MAUTHAUSEN. 
 
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; pogroms o persecucions diverses per raons 
ètniques, com el poble gitano; ideològiques, polítiques, religioses o de qualsevol tipus.  
 
A Catalunya i també a Arenys de Munt, en els darrers anys, s’ha començat a realitzar una 
tasca de regeneració històrica pel que fa al període de la guerra del 1936 i de la postguerra, 
l’episodi més rellevant de la nostra història recent. Tanmateix, avui volem recuperar i estudiar 
els arenyencs i arenyenques morts o empresonats als camps nazis. 
 
Proposem instal·lar llambordes de memòria, també anomenats Stolpersteine, una idea 
importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any 1992.  
El 16 de desembre d’aquell any, Demnig va col·locar el primer llambordí davant de 
l’Ajuntament de Colònia com a homenatge als gitanos deportats als camps d’extermini nazis.  
L’any 1993 va iniciar un projecte adreçat a fomentar la memòria de víctimes del nazisme arreu 
del món. Els Stolpersteine estan fets de formigó de 10 x 10 cm i estan coberts d’una làmina de 
llautó en la qual es graven les dades essencials de la víctima. 
 
El seu objectiu és aturar el vianant i fer-lo reflexionar sobre el nazisme com a ideologia i el seu 
menyspreu per la vida i el dolor. Hi ha un llambordí únic per a cada persona, i així molts cops 
podem trobar tres, quatre o més llambordins junts, corresponents als membres d’una mateixa 
família assassinats. Des de l’inici del projecte el 1993, s’han instal·lat més de 50.000 
llambordins a nou països d’Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països Baixos, Bèlgica, 
Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també aquí, a casa nostra. En pocs anys ha 
esdevingut el memorial més llarg del món. La primera pedra a la Península Ibèrica es va posar 
a Navàs, i també s’han instal·lat a Sabadell, Igualada, Manresa, Girona, Cervera i el Camp de 
Tarragona, i està previst que se’n posin a uns 70 municipis catalans. 
 
No només, però, volem retre 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 i col·lectius que, davant el destí que els 
esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els Stolpersteine 
reuneixen les famílies o grups de persones separades per la deportació. 
 



 

_____ 

Un estudi del Departament d’Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de la 
Universitat Pompeu Fabra i de l’entitat Amical Mauthausen eleva a 8.964 el nombre de 
deportats republicans als camps nazis. D’aquests, 7.347 van estar internats a Mauthausen, 
751 a Dachau i 638 a Buchenwald. La resta es van repartir entre d’altres camps com 
Neuengamme, Flossenbürg i Ravensbrück. El 59% dels deportats van morir i el 4% es van 
donar per desapareguts. Un 37% van ser alliberats, encara que en l’actualitat, per qüestions 
d’edat, la gran majoria de persones que van estar als camps ja són mortes. Un 22% dels 
deportats eren catalans. 
 
Cal recordar-ho perquè no es torni a produir un horror com aquest; cal homenatjar els que 
varen donar la seva vida per la llibertat dels pobles i els sectors populars en la lluita contra el 
feixisme. 
 
I per tant, a iniciativa de la Comissió de la Memòria Històrica de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt, proposem fer un pas més i sumar-nos a aquesta iniciativa internacional instal·lant una 
llamborda en memòria de Joan de Grassot i Grivé, regidor de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
exterminat al camp de concentració de Mauthausen pel fet d’haver militat al PSUC i haver 
estat regidor de Transports i Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
 

NOM DATA DE 
NAIXEMENT 

DATA DE 
DEFUNCIÓ 

CAMP ON VA SER 
EMPRESONAT 

DATA D’ENTRADA 
AL CAMP 

 
Joan de Grassot i 

Grivé 
 

1909 31 de març de 1941 Mauthausen 9 d’agost de 1940 

 
Aquesta llamborda ha de ser una eina de record per a les noves generacions, l’explicació del 
que fou el feixisme i el seu origen. Cal un treball de difusió històrica que permeti que aquesta 
no sigui una acció simbòlica, sinó que es complementi amb altres accions de sensibilització i 
recuperació per conèixer el nostre passat i la realitat del feixisme. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals ERC, CUP, PDCAT i PSC a l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt proposen l’adopció dels següents acords: 
 

1. Iniciar els tràmits i el procés necessari a través del Memorial Democràtic per fer 
possible la col·locació d’una llamborda Stolpersteine en memòria de Joan de Grassot i 
Grivé davant la porta de l’Ajuntament, i, si és possible, amb la presència dels familiars 
i del seu creador, l’artista alemany Gunter Demnig. 

 
2. Que es portin a terme activitats als centres educatius d’Arenys de Munt per recordar el 

que va representar el nazisme i la seva variant, el feixisme, i educar-los en el respecte 
a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària. 



 

_____ 

 
3. Que s’inclogui aquesta acció en el conveni del projecte Xarxa de Memòria i Prevenció 

del Feixisme, Mai Més. 
 

4. Dotar de partida pressupostària a l’exercici 2019 per a la instal·lació de la llamborda 
Stolpersteine. 

 
5. Que es comuniqui aquest acord a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 

el Parlament, al Memorial Democràtic, a l’Amical Mauthausen, al Col·lectiu pel Museu 
Arxiu d’Arenys de Munt i als familiars de Joan de Grassot. 

 
Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a través de la Comissió de la Memòria Històrica, amb la 
col·laboració del Col·lectiu pel Museu Arxiu, treballi per elaborar un cens dels arenyencs 
deportats als camps d’extermini nazi.”  


