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Exp: 2050/2020/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 05/03/2020, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
5.01. 2050/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE EL DIA EUROPEU
DE LA MEMÒRIA DE L’HOLOCAUST I DIA INTERNACIONAL DE LA MEMÒRIA DE
L’HOLOCAUST I DE LA PREVENCIÓ DELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que va ser esmenada a la
totalitat pel grup municipal Compromís per Torrent , el text final del qual és el següent:
“Exposició de Motius
L’extermini programat d’essers humans, en totes les seues formes, va
aconseguir la màxima expressió sota el govern nazi Alemany des de 1933 fins la
finalització de la segona guerra mundial al maig de 1945.
Més de 12 anys de terror esguitaren Europa, amb milions de persones
assassinades en camps de concentració estesos per tot el continent, als que s’han de
sumar els milions de civils innocents, morts com a conseqüència del conflicte armat
provocat per l’Alemanya Nazi, als que s’afegiren, d’una manera o altra, els seus
col·laboradors, com va ser el cas de l’Estat Espanyol dirigit per Francisco Franco.
Les detencions massives arreu el continent europeu farciren els camps
d’extermini, no només com a conseqüència de les accions militars i policials del propi
exercit alemany i la Gestapo, si no també per les ordres dictades per altres estats amb
afinitat ideològica amb el règim nazi, entre els que es trobava Espanya.
Parlant dels casos que més properament ens afecten, com a estat
espanyol, destaquen per la seua vinculació amb l’holocaust els jueus que la dictadura
franquista va lliurar a Hitler. Persones que fugien de l’horror nazi a mesura que les
tropes alemanyes avançaven per Europa.... per a caure en mans de Franco.
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Amb motiu del Dia Internacional del Refugiat, es va fer públic l'expedient
corresponent a Jenny Kehr, dona jueva que va escapar del camp de concentració
francès de Gurs, travessant la frontera espanyola buscant innocentment la seua
llibertat. El seu cas és una prova més de la col·laboració del règim franquista amb les
autoritats nazis. El destí de Jenny Kehr va ser com el de molts altres jueus que podien
arribar a Espanya travessant els Pirineus. Detinguts a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, van
ser enviats a Miranda de Ebro, on hi existia un camp de concentració. Però a ella no la
van admetre per ser dona.
D'allí, la dictadura espanyola va enviar-la a la sòrdida presó de dones de
Barcelona. Li van comunicar que seria enviada de nou a França -se ha dispuesto su
expulsión por ser judía-, va ser la decisió de les autoritats franquistes. Era la seua
sentència de mort i va decidir avançar-se. Amb el cinturó que duia, i valent-se d'un
suport de la dutxa, es va penjar a la cel·la.
Els favors entre règims criminals eren habituals i així el règim nazi ordenà
la identificació i captura de demòcrates republicans exiliats a França, com Lluís
Companys, Julián Zugazagoitia o Joan Peiró, entregats a la policia franquista sense
tractats d'extradició ni procediments legals.
En eixe camp de Miranda de Ebro, al que al·ludíem, la influència de la
Gestapo va ser molt important, sobretot a partir de la visita a Espanya del líder nazi
Heinrich Himmler en 1940. La visita oficial de Himmler tenia dos objectius principals:
repatriar als alemanys dissidents presos a Espanya, així com detindre a possibles
espies del bàndol aliat. De fet el camp va ser dirigit durant un temps per Paul Winzer,
un alt càrrec nazi. Des de 1941 fins a 1943 la Gestapo va interrogar als presoners,
organitzava el centre i fins i tot decidia les destinacions dels presos. En 1943 tenia
3.500 presoners de diferents estats.
Com a recordatori del perill feixista, a la ciutat francesa de Tarbes s'alça
un monument a la víctimes de la II Guerra Mundial en el qual se citen alguns dels
camps de concentració més famosos entre els quals es troben Auschwitz, Mauthausen
i Miranda de Ebro, camp on es repressaliaren prop de 70.000 presoners en la dècada
compresa entre els anys 1937 i 1947. Polonesos, belgues, holandesos, txecs,
iugoslaus, grecs, canadencs, austríacs i alemanys es compten entre els ciutadans dels
diferents estats afectats per la col·laboració criminal de l’estat franquista amb el règim
nazi.
L’Holocaust i la repressió de les dictadures europees va afectar persones
per la seua condició racial, religiosa, política, sexual i cultural, crims que també
inclouen l’abandonament de la població refugiada pel fet de provindre d’altres estats,
en un clar gest de xenofòbia.
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Tots aquestos horrors ens obliguen a reflexionar contra els principals
motius de rerefons que estan darrere d’aquestos crims contra la humanitat: La por i
l’odi al diferent, provocat per l’ego dels dirigents polítics, que fomenten l’imperialisme
social, racial, cultural o religiós, del gran sobre el menut, sustentat en el militarisme i la
seua cultura de la violència.
Per tot allò des de Compromís per Torrent presentem davant al Ple de
l’Ajuntament de Torrent, per al seu debat i si escau aprovació, les següents
PROPOSTES D’ACORD
1) L’Ajuntament de Torrent acorda, que d’ara endavant i coincidint amb el
Dia Europeu de la Memòria de l’Holocaust i el Dia Internacional de la Memòria de
l’Holocaust i Prevenció dels Crims contra la Humanitat, recordarà totes aquelles
persones que sofreixen o han sofert persecució, tortures i mort per la seua condició
racial, social, cultural, religiosa o de procedència.
2) L’Ajuntament de Torrent ofereix el seu suport a totes aquelles
persones que patixen o han patit per la seua condició de refugiats o migrants.
3) L’Ajuntament de Torrent honora i expressa la seua infinita gratitud a
totes aquelles persones que treballaren i treballen pels drets humans, la democràcia i
la pau arreu del món. En aquest sentit l’Ajuntament de Torrent recorda de manera
especial les dones i hòmens que patiren les conseqüències de la seua lluita
enfrontant-se al règim criminal del general Francisco Franco”.
El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent i Socialista, dos vots en contra del grup polític
municipal Vox, i deu abstencions dels grup polítics municipals Ciudadanos i Popular,
ACORDA, aprovar la moció anterior”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2019)
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