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Homenatge a les víctimes de l’extermini Nazi 
Maria Dolores Miralles Mir 

 

Fa pocs dies enrere tota la premsa es feia ressò d’un acte 
vandàlic ocorregut al cementeri municipal de Vinaròs. Un 
descerebrat va pintar una esvàstica al memorial del 
vinarossencs morts als camps de concentració nazi durant 
la segona guerra Mundial. 

No ha estat un fet aïllat, ja que fa uns mesos enrere es va 
produir una pintada de similars característiques, per això va 
ser un encert per part de la regidoria d’obres i serveis 
col·locar càmeres al recinte del cementeri que van permetre 
la identificació i la localització del sospitós. 

El 5 de maig es la data de la commemoració internacional 
d’alliberament Mauthausen, i tots els anys es fa aquest 
homenatge a Vinaròs complint el compromís adquirit amb 
Francesc Batiste Baila, qui va dedicar la seua vida a 
difondre els valors de reconciliació i la convivència, sense 
perdre de vista la cruesa de la veritat històrica. El seu 
testimoni ha estat fonamental per entendre un dels episodis 
més horrorosos de l’historia contemporània. 

Tot  està enllestit per homenatjar-los el proper dissabte 5 de 
Maig. Vinaròs compleix una volta més amb el seu 
compromís en un senzill però emotiu acte. S’iniciarà les 6 

de la vesprada amb presència d’autoritats locals, 
representacions d’entitats, descendents d’aquests 
vinarossencs i públic en general al jardí del cementeri on es 
troba el monument en el qual figuren els noms dels 
ciutadans de Vinaròs que van ser deportats als camps de 
concentració de Mauthausen-Gusen. Aquests van arribar a 
través d’un camí recorregut per les vies del ferrocarril, 
simbolitzades al monument en qüestió. 

Començarà l’acte recordant els noms de tots ells que van 
donar la seua vida per la llibertat. Després tindrà lloc 
l’ofrena floral i conclourà l’acte amb la lectura del jurament 
dels supervivents dels camps d’extermini nazi escrit el 16 
de maig de 1945, un cop va ser alliberat el camp de 
concentració per les tropes aliades. 

Des del PVI, lamentem la salvatjada de la pintada al 
monument i desitgem que no torne a succeir i també 
demanem a tots els ciutadans civisme i respecte pels 
difunts que tant van patir als camps d’extermini. De la 
mateixa manera convidem a tota la ciutadania a participar 
en aquest homenatge a la memòria històrica, per tal de no 
oblidar el nostre passat. 


