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1. Introducció 

Stolpersteine significa en alemany "pedra que fa ensopegar", són petits monuments 

creats per l'artista alemany Gunter Demnig i vol servir per recordar i homenatjar les 

víctimes del nazisme i lluitar contra l'oblit. Actualment, n´hi ha més de 60.000 

repartides a més de 1.800 localitats d´una vintena de països europeus, com Alemanya, 

França, Itàlia, etc. 

 

Els stolpersteine són llambordins fets de formigó, de 10 cm per 10 cm i coberts d'una 

fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona. Han de fer aturar 

el vianant i fer-lo pensar en la persona desapareguda, assassinada, torturada. 

Les pedres de topada o stolpersteine són un petit monument d'admonició que es posa 

a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme, abans 

del seu arrest i la seva deportació. Segons l'artista, el qui ho mira s'ha d'inclinar per 

llegir el text, un signe de respecte de la persona eliminada. 

 

http://www.wmcproject.org/manresa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nacionalsocialisme
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2. Stolpersteine a Manresa 

A Manresa hi ha documentats 29 manresans que van ser deportats als camps nazis, 

dels quals 18 hi van perdre la vida. 

A la pàgina web http://www.memoria.cat/deportats/ trobareu informació sobre els 

manresans deportats, les diferents fases d’instal·lació dels stolpersteine i les seves 

ubicacions. 

 

Responeu a aquestes preguntes de caire general: 

 

- Què és un camp de concentració? 

 

 

 

 

 

 

- Feu una llista dels camps de concentració que van acollir presos manresans 

(especifiqueu el nom del camp i el país) 

 

 

 

 

- Escolliu 5 paraules per definir com es podia sentir una persona en un camp de 

concentració: 

 

 

 

 

- Quina guerra tenia lloc quan van ser deportats els manresans als camps de 

concentració? Quins països s’enfrontaven? 

 

 

 

 

- Quina guerra havia tingut lloc a Espanya uns anys abans de la deportació dels 

manresans? Quant va començar i quant va acabar la guerra? 

 

 

 

http://www.wmcproject.org/manresa
http://www.memoria.cat/deportats/
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Sobre les plaques stolpersteine... 

 

- Quan es van col·locar les primeres stolpersteine a Manresa? 

 

 

- Quantes stolpersteine s’han col·locat a Manresa? 

 

 

- Quins són els manresans que encara no tenen una placa stolpersteine 

dedicada? Per què creus que no la tenen? 

 

 

Escull un dels manresans que tingui una placa stolpersteine dedicada. 

- Nom: 

 

- Data de naixement: 

 

- Camp de concentració: 

 

- Número de presoner: 

 

- Mort/alliberat: 

 

Ara haureu de localitzar la seva placa stolpersteine. 

 

- Adreça on està ubicada la seva placa stolpersteine: 

 

- Coordenades gps de la ubicació: 

 

Llegeiu la biografia del manresà que heu escollit. 

- Va sobreviure al camp de concentració? 

 

- Quants anys tenia quan va entrar al camp de concentració? 

 

- Quants anys tenia quan va morir / va ser alliberat del camp de concentració? 

 

 

 

http://www.wmcproject.org/manresa
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- De què va morir? 

 

- Quants anys va viure? 

 

- Per quins motius va anar a parar al camp de concentració? 

 

 

 

 

 

 

- Destaqueu 4 coses que creieu que són rellevants o que us criden l’atenció de la 

seva biografia. 

 

 

 

Homenatgem el nostre manresà. 

- Poseu aquí una fotografia del manresà que heu escollit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparareu i graveu un vídeo que tingui alguna relació amb el manresà que heu 

escollit per homenatjar-lo (us podeu inspirar en la seva biografia, en la vida als 

camps,...).  En el vídeo hi ha d’aparèixer en algun moment algun membre del 

vostre grup al costat de la placa stolpersteine del vostre manresà. 

 

-  Pengeu el vídeo al Youtube i compartiu l’enllaç a continuació: 

 

- Feu un piulada al Twitter amb un enllaç al vostre vídeo del Youtube  

o Mencionant el manresà que homenatgeu 

o Amb les etiquetes #WMCP18 #MNRada18 #Stolpersteine  

o Mencionant @MemoriaCat @EquipLaceNet 

 

http://www.wmcproject.org/manresa
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3. Referències 
 

Pàgina web del projecte WMCP: 

http://wmcproject.org  

 

Pàgina web de la Manresada: 

http://wmcproject.org/manresa 

 

Manresans deportats als camps nazis (Memòria.cat) 

http://www.memoria.cat/deportats/  

 

Audioguia (Manresans deportats als camps de concentració nazi): 

https://izi.travel/en/d5bf-manresans-deportats-als-camps-de-concentracio-nazi/ca   

 

 

http://www.wmcproject.org/manresa
http://wmcproject.org/
http://wmcproject.org/manresa
http://www.memoria.cat/deportats/
https://izi.travel/en/d5bf-manresans-deportats-als-camps-de-concentracio-nazi/ca

