
DIARI DE VILANOVA 21 de desembre del 2001 121

S'inaugura rescultura d' Alfaro,
creada per no oblidar I'horror nazi
Un centenar de persones a la inauguració, tot i el fred de diumenge passat

Rcdacció

Malgrat que el temps no con-

vida va, prop d'un centenar de

persones van assistir, diumenge

a la placa Peixateria, a la inaugu-

ració del monument a les vícti-

mes deis camps d'extermini na-

zis, realitzat per I'escultor

valenciá Andreu Alfaro. El testi-

moni de les víctimes supervi-

vents va donar escalfor i emoti-

vitat al fred intens d'aquell matí.

Entre els assistents hi havia

diversos components d' Amical

Mauthausen, entitat que agrupa

supervivents deis camps nazis

per tal de manten ir la memoria

d'aquells fets. Josep Zamora,

com a representant de l'associa-

ció va abrir 1'acte i va recordar

I'horror viscut arran del Danubi.

Unes paraules que van emocio-

nar Andreu Alfaro que, un cap

més, va reiterar com li havia

agradat poder treballar en un

monument que perpetua el re-

cord deis qui van patir la perse-

eució nazi.

Va ser Marcel-Ii Garriga,

1'únic vilanoví supervivcnt, l' en-
carregat de destapar la placa al

peu del monument, on figuren

els noms de 16vilanovins -els
que s'han localitzat i que han

volgut figurar-hi-, que van mo-

rir o van ser emprcsonats als

camps d'extermini durant la Se-

gona Guerra Mundial.

Tots els grups polítics amb

representació municipal van co-

incidir en la necessitat de fer un

homenatge als qui van patir la

repressió nazi a causa de les se-

ves idees i amb la voluntat de

testimoniatge per a un futur de

lIibertat, democracia i respecte.

Un monument que, al hora, és

fruit de la voluntat de no per-

metre I'oblit, de fer que la his-

toria sigui esperanca,enparau-

les de l' alcalde, vilanovi Sixte

Moral, que va tancar I 'acte feli-

citant-se, també, perqué unanava

obra d'art forma part, a partir

d'ara, del paisatge vilanoví.

Fora del protocol, un deis

supervivents de Mauthausen re-

collia en una arenga el seu senti-

rnent: No només som víctimes,

també som resistents des que

vam manar a Franca per lIui-

tar, i tot cercant la pau i la

IIibertat vam trobar la guerra.

A vui, va recordar aquest espon-

tani, encara hi ha camps de

concentració, la nostra feina

encara no ha acabar. El

violoncellista Jordi Ventura va

interpretar El canl deis ocells
com a comiat.

L'escultura d'Andreu Alfa-

ro s'alca 10metres sobre terra.

És formada per un gran are de

cinc metres d' amplada per dos i

mig d'alcada,damunt del qual

ncixen surten quatre barres. Tots

aquestselements són d' acer ino-

xidable. El seu cost és de 16

milions de pessetes i part

d 'aquesta despesahaestat sufra-

gada per empreses privades. En-

tre aqucstes hi ha ACS, Proyec-

tos, Obras y Construcciones i

Obres Quintana, S.A.I

Nombrosespersonesvan assistir a la inauguració en un diumenge fred

Moment en que esva descobrir la placa El nou monument fa 10metres d'alcada

Tot ésa punt peí' estrenar el día 25 al Católic
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rEscotilló
prepara 'Els
Pastorets de
Vilanova' per
aquest Nadal

TALLER AMARE ALGENER,EL
TALLER OBRE DE

DILLUNSA
DISSABTE,

RITA

L'Escotilló Grup de Teatre

posara en escena aquest any El
Nadal deispastors, obra de 1.
Morera Soler coneguda entre el

públic d'aqui com Els Pasto-
rets de Vilanova.Feia 10anys

que al Católic es representava

l'obra de Folch i Torres.
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Presencia
vilanovina a l' acte
de Mauthausen
Esteve Orriols assisteix a
l' aniversari de l' alliberament

Rcdacció

El diputat de CiU al Parla-

ment de Catalunya Esteve Orri-

ols participa aquest diumenge a

I'aete de eelebraeió del óüé ani-

versari de I 'alliberament del

eamp de eoneentraeió de Maut-

hausen (Austria) i de I'aeaba-

ment de la Segona Guerra Mun-

dial, en la delegaeió del

Parlament de Catalunya i del

Govem de la Generalitat, que

.encapcalará el conseller de Re-

lacions Institucionals, Joan Sau-

ra. A la cerimónia assistiran di-

versos eaps d'Estat i de Govern

europeus, entre ells el president

espanyol, José Luís Rodríguez

Zapatero. Una delegació de l' en-

titat Amieal de Mauthausen, que

agrupa supervivents de I 'horror

nazi, també assistirá a I 'aete.

Vilanova i la Geltrú té una

lIarga relació amb l' Amical de

Mauthausen. La capital del

Garraf va acollirel maig de 1996

!'assemblea anual de I'organit-

zació, en un acte que va tenir

1I0c a I'antiga Zona XXI (avui

Escola de Música) coineidint

amb el 51e aniversari de l'alli-

berament del camp, L' Ajunta-

ment que presidía aleshores

Esteve Orriols va encarregar

un monument al prestigiós ar-

tista Andreu Alfaro, en memo-

ria de les victimes deis camps

d'extermini de Mauthausen i

a\tres.

El monument, situat a la pla-

ya de la Peixateria, es va inau-

gurar el desembre del 200 1, ja

amb govern presidit per Sixte

Moral. El vilanoví Marcelli

Garriga, I'únic vilanoví super-

vivent, va ser I'enearregat de

destapar la placa al peu del

monument on figuren e1snorns
de 16 vilanovins que van morir

o van ser empresonats als camps

d'extennini durant la Segona

Guerra Mundial.

L'escultura d'Alfaro, que

s' alca 10 metres sobre terra, és

formada per un gran are- de 5

metres d'amplada per 2,5 d'al-

cada, damunt del qual neixen

quatre barres. Tots aquests ele-

ments són d'aeer inoxidable. El

seu cost va ser de 96.000 euros,

part deis quals van ser sufragats

per empreses privades.]

Orriols, nou secretari
del grup de CiU
al Parlament

Rcdacclú

El diputat vilanoví Esteve

Orr io ls substituirá Jaume

Camps corn a secretari del grup

de CiU al Parlament de Catalu-

nya, després que aquest últim
hagi presentatla seva dimissió
com a diputat i s'integri al Con-

sell Consultiu de la Generali-
tal.

El cárrcc de secretari, de

caire intern, suposaun reco-
neixement de la federació na-

cionalista a la trajectória d'Or-

riols al Parlament, del qual·en

forma part des de 1984. La tás-_

ea del seeretari és la coordina-

ció deis diputats i el control dé'
les inicia ti ve's parlamentáries.

EsteveOrriols

El cárrec porta aparellat,el fet

de formar part de la eomissió

permanent del grup, és a dir, de

la cúpula on es dissenya l'es-

tratégia parlamentaria de la for-

mació, Orriols ja formava part

la passada legislatura d'aques-

ta pennanent, -donada la seva

eondieióde seeretari de la Mesa

del parlament.J
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El monument d'Andreu Alfaro a VHanova recorda les víctimes de Mauthausen
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