
Projecte: El Bosc de la Memòria de la deportació                                                                                                                 

1 
 

 

 

El Projecte de Bosc de la Memòria, es un projecte de memòria històrica i 

democràtica, que vol retre homenatge als 12 deportats rubinencs.  

Persones lluitadores i resistents antifeixistes, que van lluitar contra el 

franquisme i contra el nazisme, i que volem tinguin un espai, un lloc de 

record amb la plantació d’un arbre per cadascun, i amb la referencia a la seva 

biografia. 

El present projecte té com objectiu, per una banda, retre homenatge a les 

persones què van ser deportades, en especial, a les 12 persones rubinenques 

de les quals es té constància què ho van patir. Crear un espai on comprendre 

el moviment dels fronts i el cost humà de la Guerra Civil i familiaritzar-se 

amb els efectes de la postguerra espanyola i la transició democràtica. 

En segon lloc, crear un espai memorial viu, on el pas del temps permeti 

reviure, escoltar i sentir les emocions dels protagonistes de la Segona 

República,  

En tercer lloc, es vol cridar a la participació ciutadana, fer ser aquest espai, 

amb la plantació dels exemplars d’arbres així com de la cura i gaudi de 

l’espai. En especial, volem adreçar aquest projecte als centres educatius, que 

siguin les noves generacions els protagonistes de la plantació. Ja que 

entenem què és clau educar en la prevenció del feixisme des de la memòria 

històrica. 

El quart i últim objectiu, és ampliar el nombre d’arbrat a la ciutat, valoritzant 

així el verd urbà com un valor imprescindible per a la ciutat. 
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Acció: 

 

Plantació de 12 oliveres, en memòria dels 12 deportats, víctimes dels camps 

de concentració nazis durant la 2a Guerra Mundial. Es plantaren, en una data 

assenyalada (idealment el dia dels deportats), per voluntaris de centres 

educatius, entitats i familiars dels deportats.  

Idealment, el Bosc de la Memòria de la Deportació es podria ubicar a l’espai 

de l’arborètum del Castell.  

L’activitat ha de ser gratuïta i lliure. Es recomana fer tutorials o visites 

guiades per tal d’aprofitar al màxim l’experiència. 

 

 

 


