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Col·locació de tres Stolpersteine a 
Montornès en homenatge als veïns morts en 
camps de concentració nazis 

Aquest 14 d'abril a les 18.30 h se celebrarà, a la plaça de la 
República de Montornès, l'acte de col·locació de tres 
llambordes de topada o Stolpersteine en record i homenatge 
als deportats montornesencs morts en camps del nazisme.  

L'acte comptarà amb la presència d’Enric Garriga, president d’Amical Mathausen; de 
Francesc Xavier Menéndez, cap del programa de Memòria Democràtica de la 
Diputació de Barcelona; d'Oriol Dueñas, Cap de l'Àrea de Continguts del Memorial 
Democràtic de la Generalitat, i de l'alcalde de Montornès, José A. Montero. També 
intervindran familiars dels tres montornesencs morts en camps de concentració durant 
el nazisme. 

La col·locació de les llambordes s'ha hagut de posposar diverses vegades a causa de 
les restriccions de la Covid-19. Per la mateixa causa no hi podrà assistir l'autor de les 
peces, l'escultor alemany Gunter Demnig. 

L'acte té l'aforament limitat. Per assistir-hi, cal confirmació al correu 
premsa@montornes.cat. 

 
Cada llamborda, un clam de respecte i dignitat 
 

Creades per l’artista alemany Gunter Demnig, aquestes llambordes han esdevingut un 
reconeixement simbòlic internacional a les víctimes de l’holocaust nazi.  Són peces 
quadrades gravades amb les dades de les persones deportades i es col·loquen en el 
paviment davant de les cases on van viure abans d’haver de deixar el seu poble, primer a 
causa de la Guerra Civil, després de l’exili forçat i, finalment, amb motiu de la deportació i 
la concentració en els camps nazis durant la Segona Guerra Mundial. 

En alemany «stolpersteine» significa «pedres que fan ensopegar» i volen servir per 
homenatjar les víctimes amb la pretensió d’esdevenir eina per a l’educació per la pau i la 
llibertat.  

Cada llamborda és única i s’elabora de manera artesanal, com a gest de respecte i 
humanitat que vol contrastar amb l’extermini massiu que va practicar el règim nazi. L’artista 
solia traslladar-se als llocs per col·locar-les personalment, però actualment la pandèmia de 
Covid-19 fa impossible la seva presència que originalment estava prevista per al dia 11 
d’abril de 2020. 

Hi ha més de 75.000 Stolpersteine distribuïdes per més de 1.800 poblacions d’una vintena 
de països europeus. Navàs va ser la primera localitat de la península a posar-ne una, l’any 
2015. Fins ara, a Catalunya se n’han instal·lades un total de 148.  

El febrer de 2019, l’Ajuntament de Montornès del Vallès va aprovar una moció favorable a 
la col·locació de les tres llambordes en record dels germans Marià i Joan Clivillers Juan, i 
de Josep Viñallonga Plana. 
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