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LEANDRE MOLINÉ BATLLE
DEPORTAT 1941 
ASSASSINAT 1942  
MAUTHAUSEN

És nascut a les 22 hores del 16 de juny de 
1899, a Vilanova i la Geltrú, segons el regis-
tre oficial de naixements del Diari de Vila-
nova. Fill de Ramon Moliné (obrer) i Llú-
cia Batlle, vivia segons el padró de 1924, al 
carrer de Sitges, 36, amb un germà de nom  
Joan. Més tard, al padró de 1930, trobem la 
família allotjada al carrer de Joaquim Mir, 
21. Ja al 1936 Leandre i els pares es troben  
allotjats al carrer de Sant Felip Neri, 10 (ales-
hores, carrer de Jaume Compte). Aquesta 
sabem que és l’adreça que deixa quan és 
registrat al camp de Mauthausen, segons  
el registre d’entrada custodiat a Arolsen  
Archives. 

D’ofici jornaler, consta com a treballador de 
la fàbrica Pirelli juntament amb el seu pare, 
segons el darrer padró. Desconeixem quin 
posicionament tingué durant la Guerra  
Civil, i si entre els anys 1936 fins a la fi del  
conflicte bèl·lic es casà o tingué fills. 

Suposem que Leandre s’exilià el 1939 i du-
rant la Segona Guerra Mundial va ser de-
tingut i empresonat al l’Stalag XVII-B situ-
at a Gneixendorf (Àustria) amb matrícula 
28029, i en sortia en tren des de l’estació de 
Wien (Viena). Seguidament, va ser deportat 
i el 19 de desembre de 1941 feia entrada al 
camp de Mauthausen amb matrícula 4797, 
on moria el 31 de juliol de 1942, al voltant de 
les dues de la tarda, tal com consta al Todfa-
llsaufnahme (certificat de mort) custodiat a 
Arolsen Archives. 

Segons la documentació, el 8 d’abril de 1942 
Moliné se sotmeté a una operació a les ins-
tal·lacions del mateix camp.

Carrer de Sant Felip Neri, l’any 1957. 
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons 
municipal / J. Rovira.




