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LLUÍS CAMACHO I FERRE (persona que no es pot constatar la seva relació 
amb la ciutat) 

 

Tot i que a partir de les dades inicials provinents del llibre Livre-mémorial des 
déportés de France arrêtés par mesure de répression et dans certains cas per 
mesure de persécution 1940-1945 i el Libro memorial. Españoles a los campos 
nazis (1940-1945) i a diverses publicacions que se’n deriven apareix com a 
vilanoví, no es pot constatar, de moment, que fos natal de la localitat de Vilanova 
i la Geltrú ni resident, atès que no apareix als registres parroquials ni als padrons 
del municipi de 1913, 1924, 1930 i 1936 ni als cens de 1900 i 1910. 

 

LLUÍS CAMACHO  

“A primero de diciembre de mil novecientos catorce, el infrascrito Cura Ecónomo 
de la parroquia de Santa Maria de Cubellas, obispado y provincia de Barcelona, 
bauticé solemnemente á Luís, Juan, Francisco, nacido el día veintisiete del mes 
próximo pasado, hijo de D. Luís Camacho y Pérez, y Rosario Ferré y Vicente, 
naturales de Uleila del Campo (Almería), y Pozo del Fraile respectivamente, 
vecinos de éste y casados según dijeron. Son sus abuelos paternos Antonio y 
Maria, naturales de Uleila del Campo, y los maternos José y María, naturales de 
Pozo del Fraile (Almería). Fueron padrinos Juan Camacho y Pérez, casado, 
natural y vecino de Uleila del Campo, representado por Agustín Vega y Méndez, 
soltero, carabinero, natural de Villanueva de Ribarroja (Toledo) y vecino de esta, 
y María Romeu y Pedro, viuda natural de Calafell i vecina de ésta. Y por ser así 
lo firmo. 

Francisco de P. Serra.” ('Arxiu parroquial de Cubelles).  

 

• Dades biogràfiques: 
 

o Nom  Lluís 
o Cognoms Camacho Ferré  
o Data de naixement 27/11/1913 
o Població Vilanova i la Geltrú?  
o Exili 1939 
o Lloc on vivia abans de la deportació  
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Montserrat Roig presenta la següent adreça a Els Catalans als 
Camps Nazis: Mare:  Roser Ferré Vicente, c/ Acosta, 2, Almeria  

 
• Empresonament: 

o Data i lloc on fou arrestat - 
o Presó 1: Frontstalag (Amboise) matricula 3469 
o Presó 2: Salzburg (Wehrkreis XVIII) 
o data de sortida 09/09/1941 

 
 

• Deportació: 
 

o Data de la deportació 11/09/1941 
o Camp on fou deportat Mauthausen 
o Primera matricula 4897 
o Trasllats  

 (1) Ternberg* 
 (2) Gusen  
 

o Sort que va patir mort  
 

� Data 30/05/1944 
� Camp Gusen  

 

Dades biogràfiques  

*Apareix en un llistat de republicans espanyols morts a Ternberg enviat per Adolf 
Brunnthaler hi apareix com mort de pneumònia “diftèrica”. 
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