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COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L’HOLOCAUST 
2020 

 
 

Companys i companyes de la CGT de Menorca, com cada any per aquestes dates, no 

podem faltar a la nostra cita amb tots vosaltres i, encara que sigui des de la distància, 

els vostres amics de l’Amical de Mauthausen i altres camps us fem arribar la nostra 

salutació més fraternal i el nostre agraïment per organitzar un acte com el d’avui.  

Ens reunim  per recordar i retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust en aquesta 

data simbòlica de l’alliberament del camp d’Auschwitz, designada per l’ONU com a Dia 

en memòria de les víctimes de l’Holocaust. Ara bé, tal com vam manifestar en el 

comunicat que us vam fer arribar el 2017, aquesta reunió només té sentit si mantenim 

viu el seu valor i significat durant tot l’any i prosseguim el combat tan necessari en uns 

temps de discriminacions, desigualtats, persecucions, exilis, etc.; alhora que 

denunciem l’oblit i reivindiquem el reconeixement, encara pendent, de totes les 

víctimes. 

Aquest 2020 commemorem també el 75è aniversari de l’alliberament dels camps 

nazis. La nostra associació serà present a diversos camps durant les cerimònies 

organitzades pels diferents Comitès Internacionals: Auschwitz, Buchenwald, 

Sachsenhausen, Mauthausen... Tingueu de ben segur que la nostra presència en tots 

ells es correspondrà amb aquest missatge de solidaritat i pau entre els pobles i de 

reivindicació i combat contra el feixisme o les seves manifestacions actuals.  

Gràcies amics per ser avui aquí. Us animem a continuar organitzant actes com aquest i 

en la vostra lluita diària per un món més just i pacífic; i, com any rere any, 

infatigablement, repetim amb tots vosaltres, reiterant el jurament pronunciat pels 

deportats en aquell llunyà 1945: Mai Més feixisme ni aquí ni arreu!  
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