MEMÒRIA HISTÒRICA
Què volem fer?
Volem tenir un record a tots aquells Santfruitosencs que van morir durant
la guerra civil i en les guerres mundials. També a les persones del poble, que
van estar en camps de concentració. Tant els Nazis com els camps del sud
de França durant la marxa cap a l’exili.
Ja existeixen unes llambordes que s’han col.locat en diferents poblacions
de Catalunya. Són les anomenades stolpersteine –ideades i fetes per
l'escultor alemany Gunter Demnig– són llambordes quadrades de 10cm x
10cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es graven les dades
de persones empresonades i deportades. Es col·loquen al paviment de
davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat
abans de l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i
precisament es realitza de manera especial a mà, com a gest de respecte i
humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis.
També es podria fer un monument amb tots els noms dels morts durant
totes les guerres.
També s’hauria de fer un llibret per tal que a l’institut es pugui treballar. On
exposi els casos que hi va haver al poble. I que es pugui fer pedagogia.

On ho volem realitzar?
Les llambordes al davant de cada casa on van viure o treballar els deportats,
i el monument, jo el faria en un lloc cèntric. Podria ser al jardinet de la plaça
de la vila i la placa es podria posar a la mateixa façana de l’ajuntament

Quin servei donaria al poble?
-

Memòria històrica
Un punt més de visita turística
Lloc de visita pels escolars i per recordar-los-hi el nostre passat
Frenar el feixisme.

Pressupost
- Contractació d’una persona per que investigui els casos que es
puguin saber: Un any de feina amb desplaçaments inclosos, uns
30.000 euros
- Llambordes stolpersteine: No sé gens quan poden valer ni quantes
se’n farien servir. No crec que arribés a 2.000 euros.
- Feina de col.locar les llambordes: 500 euros.
- Monument i placa commemorativa: 5.000 euros
- Llibret informatiu: Fer-lo i editar-lo 10.000 euros
TOTAL : 47.500 euros
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