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Apunt biogràfic 
 
Neus Català i Pallejà (Els Guiamets, el Priorat, 1915) 
Lluitadora antifeixista. Diplomada en infermeria el 1937, formà part de les 
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i, en començar la Guerra Civil (1936), 
es traslladà a Barcelona. L’any 1939 creuà la frontera amb 182 infants orfes de la 
colònia Negrín de Premià de Dalt que estaven sota la seva cura. A França, 
col�laborà en activitats de la Resistència. A casa seva se centrà la recepció i 
transmissió de missatges, armes i documentació. L'any 1943 fou denunciada als 
nazis. Reclosa i maltractada a la presó de Llemotges, el 1944 fou deportada a 
Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenburg, on l'obligaren a treballar en 
la indústria d’armament. En ser alliberada, retornà a França, on continuà la lluita 
clandestina contra el franquisme. Militant del PCC i d'EUiA, és sòcia d'honor de la 
Fundació Pere Ardiaca, a més d'una de les seves fundadores. És presidenta de 
l'Amical Ravensbrück des de la seva fundació (2005). Creu de Sant Jordi 2005. 
 

Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0280593>. [Darrera consulta: 
25/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE NEUS CATALÀ 
 
FP (Català). 1 
 
Guerra Civil Espanyola (1936-1939) 
1- Capella on fou batejat Cervantes destruïda per un bombardeig 
feixista 
2- Lina Odena, morta al front d’Imalloz (Granada) l’any 1937 
3- Carrer de la ciutat de Barcelona després d’un bombardeig feixista 
4- Dolores Ibarruri parlant amb uns soldats 
5- Milicians a Tequeda (Front d’Osca) 
6- Fugida cap a l’exili 
7- Fugida cap a l’exili 
8- Fugida cap a l’exili 
9- Arribada a França 
10- Arribada a França 
 

FP (Català). 2 
 
L’Alemanya nazi (1933-1939) 
1- Incendi de la sinagoga de Berlín (La nit de cristall), pretext que 
serví als nazis per iniciar la persecució en massa dels jueus alemanys 
2- Policia nazi fent guàrdia davant d’una botiga jueva. A l’aparador hi 
ha escrit “Porcs jueus, no toqueu res amb les vostres mans” 
3- Jove parella de jueus exposada al ridícul davant del públic 
4- Desfilada de la Reichwer (embrió del futur exèrcit alemany) l’any 
1934 
5- Fragment d’un discurs de Hitler sobre la dona (1935) 
6- Frase de Goebbels sobre la dona 
7- El Wehrmacht (exèrcit de Hitler) l’any 1939 
8- La multitud aclamant l’exèrcit de Hitler 
 

FP (Català). 3 
 
L’Alemanya nazi (1933-1939) 
1- Ernst Thaelmann, cap del Partit Comunista Alemany, a la presó 
d’Alexanderplatz a Berlín (1933). Fou detingut el 1933 i assassinat a 
Buchenwald l’agost de 1944 
2- L’escriptor Carl von Ossietzky al camp d’Esterwegen. Fou detingut 
el febrer de 1933 i morí el 1938 
3- Crema de llibres en una plaça pública 
4- El Diputat social Bernard Kuhnt (antic ministre) assegut en un 
carro d’escombraries que els seus amics estan obligats a arrossegar 
5- Els premis Nobel A. Einstein, T. Mann i F. Haler van marxar a 
l’exili. Altres com E. Muhdam morí el juny de 1934 al camp 
d’Orianenburg 
6- Jutges d’un tribunal alemany saludant a l’estil feixista 
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7- L’exèrcit de Hitler a l’estadi olímpic de Berlín 
 

FP (Català). 4 
 
L’Alemanya nazi (1933-1939) 
1- Deportats construint el camp de concentració de Dachau 
2- Camp d’Orianenburg, construït originàriament en una cerveseria 
de la ciutat i traslladat el 1936 a Sachenhausen 
3- Esquadres de protecció de les SS (Schtzstaffeln) conduint un grup 
d’internats al seu lloc de treball 
4- Incendi del Reichstag per part de les SS el 27 de setembre de 
1933. Serví de pretext per detenir 4000 antifeixistes 
5- El búlgar Georges Dimitrob acusat de cremar el Reichstag durant 
el judici. Va confondre Goering en dir que fou obra dels nazis 
6- Desfilada de l’exèrcit de Hitler 
7- La Gestapo a Praga, ocupada el 15 de març de 1939 
8- Grup de patriotes txecs reunits per traslladar-los a un camp de 
concentració 
9- Fritz Sauckel, ministre de la mà d’obra i gran industrial de 
l’armament 
10- Max Faust, cap d’enginyers de la indústria de guerra Forben, 
parlant amb el Reichführer de les SS, Himmler 
11- Hitler passant revista a les tropes a la seva arribada a Karlovy 
Vary (octubre 1938) 
 

FP (Català). 5 
 
L’Alemanya nazi (1933-1939) 
1- Principals senyals distintius dels deportats: polític alemany, 
francès i jueu, antisocial, gitano, bibelforscher, antipatriòtic 
(republicans), dret comú, jueu. Mapa amb els enclavaments dels 
diferents camps de l'Alemanya nazi 
2- Hitler saludant un magnat del Ruhr 
3- Paraules d'exaltació de la raça pronunciades per Hitler en una 
reunió a Munic el 1932 
4- Noia fanàtica saludant un bust de Hitler 
5- Hinderburg, Hitler i Goering 
6- Hitler a la conca del Ruhr rebut per diversos magnats alemanys 
7- Les S.A. (Sturmabteilung) desfilant encapçalades per Horst Wessal 
8- Hitler assegut rodejat de gent que l'escolta atentament 
9- Frase pronunciada per l'SS Bormann el 1942 on diu que són una 
raça de senyors que necessiten esclaus i que si no hi ha feina per ells 
que morin 
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FP (Català). 6 
 
2ª Guerra Mundial (1939-1945). L’ocupació de Polònia 
1- Habitants jueus de la regió de Warthegan (Polònia) són enviats als 
camps de concentració 
2- Homes nus a punt de ser afusellats a Polònia 
3- Hitler saludant les tropes que van ocupar Varsòvia 
4- Refugiats polonesos a punt de ser executats 
5- 54 polonesos (homes, dones i nens) foren penjats a Radom 
6- Vint-i-sis dies després d’entrar a Polònia els blindats alemanys van 
entrar a Varsòvia 
 

FP (Català). 7 
 
2ª Guerra Mundial. França (1939-1945). Espanyols i catalans a 
la Resistència 
1- Carta escrita des de la presó de Baunettes (1943) 
2- Carta escrita des de la presó de Baunettes (1944) 
3- Façana d’una “Maison d’Arrêt” a Toulouse (?) 
4- Presó francesa (?) 
5- Presó francesa (?) 
6- Presó francesa (?) 
7- Soldats republicans internats en arribar a França. En ser entregats 
pel govern de Vichy molts van anar a parar a Mauthausen 
8- Maria Gonzàlez, una de les primeres dones resistents a França 
9- Guerrillers del maquis, entre els quals hi ha dones 
10- Rosita Udave, evadida del camp de Brams (Carcassona) 
11- Maria Llanes i la seva filla a París 
12- Carnet de les Forces Françaises de l’Intérieur a nom de Teresa 
Serra 
13- Dones amb bicicleta. Moltes d’elles feien d’enllaç de la Resistència 
14. Instrument de tortura utilitzat per la Gestapo 
15- Granja on Carme Navas va salvar la vida a 8 guerrillers  
 

FP (Català). 8 
 
2ª Guerra Mundial. França (1939-1945). Espanyols i catalans a 
la Resistència 
1- Certificat de Présence emès per l’administració penitenciària del 
Ministeri de Justícia francès el 16 de maig de 1960 a Toulouse, 
segons el qual es certifica que una catalana va estar internada a la 
Maison d’arrêt de Toulouse entre el novembre de 1942 i l’abril de 
1943. 
2- Certificat de la Jefatura de Sanidad del V Cuerpo de Ejército emès 
en campanya el 25 de setembre de 1936, segons el qual Soledat 
Alcón presta serveis de conductora en aquesta Jefatura. (Fotocòpia) 
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3- Ordre del Cabinet de la 5è. Région Militarire segons el qual es 
condecora la comandant d’un regiment de guerrillers, Josefa Cortés, 
amb la Croix de Guerre avec étoile de bronze per haver-se distingit 
durant l’alliberament de la regió. 
4- Diploma emès a París el 4 de setembre de 1944 pel Comité 
Militaire National de Francs-Tireurs et Partisans a nom de Maria 
Trujillo, pel seu paper a la Resistència. (Fotocòpia) 
5- Frase de Maria Paradina, caiguda al front d’Stalingrad 
6- Postal del Conseil National de la Résistance adreçada a la resistent 
Maria Linares internada a la presó. (Fotocòpia) 
7- Ordre del Cabinet de la 5è. Région Militarire segons el qual es 
condecora la comandant d’un regiment de guerrillers, Maximina Lasa, 
amb la Croix de Guerre avec étoile de bronze per haver-se distingit 
durant l’alliberament de la regió. (Fotocòpia) 
8- Fotografies de dues dones per comparar les mares del 1945 a 
Europa amb les mares de 1984 del Líban 
 

FP (Català). 9 
 
2ª Guerra Mundial. França (1939-1945). Dones espanyoles i 
catalanes a la Resistència 
1- Cristina Fullat 
2- Lina, la filla de Cristina Fullat 
3- Carmen Torres 
4- Pepa Bas 
5- Ester Bueno 
6- Ester Bueno i la seva filla Angelines 
7- La filla de 14 anys de Maria Linares 
8- Maria Linares 
9- Teresa Moratilla 
10- Transmissió de missatges mitjançant un emissor camuflat en una 
maleta 
11- Nena que feia d’enllaç de la Resistència rebent instruccions en 
una granja on s’amagava un PC del maquis 
12- Mapa de França amb una creu a les ciutats on hi hagué dones 
espanyoles i catalanes de la Resistència 
13- Resistents atemptant en una via de tren 
14- Guerrillers del maquis disparant 
15- Línia de la frontera entre la zona lliure i l’ocupada en un indret de 
França 
16- Soldat alemany vigilant una estació de tren a París 
 

FP (Català). 10 
 
2ª Guerra Mundial. França (1939-1945). Dones espanyoles i 
catalanes a la Resistència 
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1- Full volant amb unes paraules de Charles De Gaulle adreçades als 
francesos el 18 juny 1940. (Fotocòpia) 
2- Reproducció d'unes monedes de l'any 1944 dedicades a tots els 
caiguts durant la 2ª Guerra Mundial. (Fotocòpia) 
3- Diploma emès pel Sécrétariat d'État aux Anciens Combattants a 
nom de Carme Buatell reconeixent-li els seus serveis durant la guerra 
del 1939-1945 (Fotocòpia) 
4- Carnet de Combattant Volontaire de la Résistance a nom de Maria 
Linares emès a Toulouse el desembre de 1955 per l'Office National 
des Anciens Combattants. (Fotocòpia) 
5- Carnet de Combattant a nom de Concha Gonzàlez emès a París el 
setembre de 1975 per l'Office National des Anciens Combattants. 
(Fotocòpia) 
6- Certificat d'Appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur a 
nom de Regina Arietta emès a Toulouse el desembre de 1951 per 
l'Estat Major del 5è. Regiment Militar. (Fotografia) 
7- Dibuix del pintor català Mentor dedicat a les guerrilleres 
espanyoles i catalanes 
8- Carnet emès el setembre de 1944 segons el qual Josefa Bosch és 
membre regular de les Forces Espagnoles de Guerrilleros. (Fotocòpia) 
9- Carte de Déporté Résistant a nom de Neus Català emesa pel 
Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre el 13 de 
novembre de 1958. (Fotografia) 
10- Diploma a nom de Celia Llaneza emès a París el setembre de 
1944 pel Comité Militaire National des Francs-Tireurs certificant haver 
estat Agent de Liaison durant la Guerra. (Fotografia) 
11- Ordre confidencial per la insurrecció i alliberament de Lió per part 
de la Resistència que Regina Arietta portava amagada al seu 
pentinat. (Fotocòpia) 
12- Ordre d'expulsió de França d'una de les primeres dones 
espanyoles de la Resistència emesa a París per la prefectura de 
policia el 19 març 1941. (Fotocòpia) 
13- Carnet del Conseil National de la Résistance a nom de Marie 
Villacampa (Fotocòpia)  
 

FP (Català). 11 
 

2ª Guerra Mundial. França (1939-1945). La Massacre 
d’Oradour sur Glane (10 juny 1944) 
1- Restes del poble d’Oradour sur Glane després de la massacre 
2- Maquis aplastats a Wassieux 
3- Granja destruïda a Oradour sur Glane 
4- Cos d’un nen cremat a l’església d’Oradour sur Glane 
5- Judici a Heintz Barth, oficial de les SS que dirigí la massacre 
d’Oradour, l’agost de 1983 a la República Democràtica d’Alemanya 
6- Llista dels espanyols immolats a l’església d’Oradour 
7- Única supervivent de la massacre d’Oradour 
8- Memorial de les víctimes a Oradour sur Glane 
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9- Confessionari de l’església d’Oradour després de l’incendi 
 

FP (Català). 12 
 
2ª Guerra Mundial. Trobada Franco – Hitler a Hendaia (23 
octubre 1940) 
1- Hitler i Pétain 
2- Franco i Hitler a Hendaia 
3- Francesos fugint de l’ocupació alemanya 
4- Charles De Gaulle parlant al poble francès des de l’exili a Londres 
(18 juny 1940). 
5- Cartell penjat per tot França al començament de l’ocupació 
alemanya amb Pétain dient als francesos que no han estat ni venuts, 
ni traïts ni abandonats. 
6- Pierre Laval, ministre del Govern de Vichy. En acabar l’ocupació 
alemanya va fugir a Espanya i després fou jutjat i executat per les 
autoritats franceses. 

 

FP (Català). 13 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració 
1- Mares i infants internats als camps nazis 
2- Nen internat a un camp nazi 
3- Frase de Hitler dient que la guerra no afectaria ni les dones ni els 
nens i fotografies que expressen el contrari 
4- Dones i infants darrera filferrades 
5- Infants darrera filferrades a Petrozavodsk (Rússia). Fotografia de 
Gabina Sauko de Moscú 
6- Sobrevivent russa dels camps nazis als anys seixanta 
7- Infants amuntegats 
8- Companys d’Anne Frank  
9- Infants esquelètics 
10- Grups d’infants jueus amb l’estrella groga al pit deportats el 31 
de juliol de 1944 
11- Nom amb el número d’internat tatuat al braç 
12- Estat en què van ser trobats els infants torturats pels nazis 
 

FP (Català). 14 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració.  
1- Deportades arrossegant cadàvers amb una manta 
2- Deportat arrossegant un carro ple de cadàvers 
3- Dones de les SS destinades a vigilar els camps (Kapos) 
4- Claudia, jove iugoslava internada a Ravensbrück 
5- Làmina amb “Els desastres de la guerra” de Goya 
6- Himmler, cap de les SS dels camps de concentració, durant una 
visita a Ravensbrück 
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7- Deportat instal�lat en un aparell de tortura 
8- Escala de 186 graons del camp de Mauthausen que conduïa a les 
canteres i que els deportats pujaven amb pedres de més de 25 kg (el 
mateix que pesaven molts d’ells) 
9- Deportat estès a terra 
10- Lloc a Flossenburg on fou executada Mimi de Pau, companya de 
Neus Català i de Lola Gené a Ravensbrück 
 

FP (Català). 15 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració 
1- Vagó de tren carregat de deportats  
2- Mostra de solidaritat entre dos deportats 
3- Dona ajudant una altra dona a rentar-se 
4- Terrassa d’una de les càmares de gas a Auschwitz 
5- Cambra de gas amb aspecte de bany amb dutxes d’on sortia el gas 
mortífer 
6- Dibuix exposat al museu d’Auschwitz que representa com 
s’efectuava la selecció de les dones condemnades a la cambra de gas 
7- Plànol de l’edifici de Belzec amb les seves cambres de gas 
8- Afores del camp de Bergen-Belsen absolutament ple de fang 
9- Corredor on afusellaven els presos a Ravensbrück. (92.000 
afusellaments) 
10- Vista del camp de dones de Ravensbrück construït l’any 1939 per 
presoners 
11- Filferrada del camp de Dachau, conegut ja l’any 1934 
12- El professor Carl Clauberg, de les SS, metge de Ravensbrück 
13- Carta de Carl Clauberg adreçada a Himmler el 7 de juliol de 1943 
explicant-li els seus experiments sobre esterilització 
14- Xeringues enormes amb les quals les SS aplicaven l’última 
“terapèutica” 
 

FP (Català). 16 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració 
1- SS reunits al camp de concentració d’Orianenburg-Sachsenhausen 
2- Himmler passant revista a un destacament femení de les SS a 
Ravensbrück 
3- Monument simbòlic als caiguts al camp de Ravensbrück 
4- Vista del camp d’Auschwitz-Bikernau 
5- Interior d’un barracó a Auschwitz-Bikernau. Previstos per 400 
detinguts n’hi havia normalment 800 
6- Deportades fent treballs forçats 
7- Deportats fent treballs forçats 
8- Interior de la presó de Ravensbrück 
9- Cel�la de càstig de la presó de Ravensbrück 
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FP (Català). 17 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració 
1- Dones deportades nues 
2- Dones treballant a Ravensbrück 
3- Neus Català amb la indumentària de presa a Ravensbrück 
4- Dones a Ravensbrück durant el descans del diumenge 
5- Vista del camp de Mauthausen tot nevat 
6- Escala de 186 graons que conduïa a les canteres, a Mauthausen 
7- Lola Gené, companya de Neus Català a Ravensbrück, amb la 
indumentària de presa 
8- Grup de detinguts conduïts cap als camps de concentració 
9- Dones nues camí de les cambres de gas (Fotografia presa 
clandestinament a Auschwitz-Bikernau pel detingut polonès Davis 
Szmulewski) 
10- Piconadora de 900 kg que havia de ser arrossegada per sis 
dones, la majoria de les quals normalment morien 
11- Carmen Buatell va arrossegar la piconadora de 900 kg. 
12- Frase de Himmler on diu que li és igual si 10.000 dones russes 
cauen esgotades fent una trinxera anti-tancs mentre la trinxera no 
estigui acabada 
13- Dones russes cavant trinxeres anti-tancs 
14- Dones russes castigades en el seu lloc de treball. Si eren 
castigades a la feina després se les torturava 
 

FP (Català). 18 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració  
1- Crematori de Ravensbrück 
2- Crematori d’algun altre camp 
3- Grup de jueus conduïts al gheto de Varsòvia 
4- Insurrecció al gheto de Varsòvia (19 abril 1943) 
5- Estat en què quedà el gheto de Varsòvia després de la insurrecció 
dels seus habitants 
6- SS penjant un home 
7- Deportats electrocutats a les filferrades de Mauthausen 
8- Fotografia d’una sèrie de clixés de presos i preses 
9- Pantalla d’una làmpada construïda amb pell humana trobada a 
l’habitació de la dona d’un comandant de les SS, coneguda pels 
detinguts de Buchenwald com a “la gossa” 
10- A algunes dones de Ravensbrück se’ls hi tragueren trossos d’os i 
nervis de les cames per experimentar. Poc abans de l’alliberament les 
SS van voler assassinar les que havien sobreviscut als experiments 
11- Camí de la mort a Ravensbrück 
12- Cap de deportat de Buchenwald momificat i utilitzat com a 
petjapapers 
13- Instal�lació per penjar en sèrie al camp de Sachsenhausen 
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14- Caps humans momificats convertits en petjapapers 
15- Instal�lació per penjar deportats a Mauthausen (?) 
16- Deportat estès a terra mort a cops de pic a Mauthausen 
17- Dibuix d’Àngel Hernàndez d’una deportada espanyola a 
Mauthausen 
18- Dona agonitzant a Ravensbrück 
19- Mur de la mort a Auschwitz on foren afusellats 20.000 detinguts 
 

FP (Català). 19 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració 
1- Vista del camp de Sachsenhausen construït per presoners 
procedents d’Esterwegen el 1936 
2- Mapa amb la situació del camp de Sachsenhausen a uns 30 km de 
Berlin 
3- Vista del camp de Sachsenhausen ple de presoners 
4- Forns crematoris del camp de Sachsenhausen. La majoria de forns 
foren construïts per la firma Topf und Söhen de la localitat d’Erfurt 
5- Mapa amb la situació del camp de Flossenburg a uns 130 Km de 
Nuremberg (Alta Baviera) 
6- Vista del camp de Flossenburg construït el 1938 per antifeixistes 
alemanys 
7- Forn crematori del camp de Buchenwald 
8- Piles de roba d’infants recuperada a Auschwitz 
9- L’Institut Anatòmic de Dantzig. S’hi fabricava sabó amb grassa 
humana 
10- Piles de cabells humans trobats a Auschwitz després de 
l’alliberament 
11- Fitxa de transport de 50 vagons de roba procedents de Treblinka 
i destinats a les Waffen SS a Lublin 
12- Vista del camp 369 de Kosierzyn al sud de Cracòvia. Els internats 
eren presoners de guerra 
13- Forns per cuinar improvisats a Kosierzyn després de la seva 
evacuació quasi total el 12 d’agost de 1944 
 

FP (Català). 20 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració 
1- Mapa amb la situació del camp d’Auschwitz (Bikernau) creat el 17 
d’abril de 1940 per ordre de Himmler 
2- Vista de l’entrada i les vies de tren per on arribaven els vagons 
plens de deportats a Auschwitz 
3- Vista de l’anomenada “Estació Zeta”, part del camp d’Auschwitz on 
hi havia els forns crematoris, les cambres de gas i les fosses 
d’execució 
4- Fossa d’execució a Auschwitz 
5- Mapa amb la situació del camp de Mauthausen a la regió de Linz 
(Àustria) 
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6- Entrada del camp de Mauthausen, construït el 1939 
7- Fase de construcció del camp de Mauthausen 
8- Mapa amb la situació del conjunt d’instal�lacions per a la indústria 
de guerra i del seu camp anomenat Dora – Mittelbau, a prop de la 
ciutat de Nordhausen 
9- A finals de 1944, Dora es converteix en un camp autònom 
10- Vista del camp de Stuttho 
11- Escala de fusta del camp de Stuttho (?) 
12- Vista del camp de Dachau 
13- Filferrada del camp de Dachau 
14- Plànol del camp de Dachau 
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2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. L’alliberament 
1- Si el eco de sus voces se debilita, pereceremos. Paul Éluard 
2- Nordhausen va ser bombardejada el 4 d’abril de 1945 per l’aviació 
americana. Les SS abans de fugir van rematar tots els ferits. (Foto 
presa pels americans el 15 d’abril de 1945) 
3- El forn crematori del camp de Dora és l’únic que queda dempeus 
4- Camps sembrats de creus 
5- Dona esquelètica 
6- Cadàvers de deportats exterminats 
7- Traducció lliure del Canto de los pantanos 
8- Grup de dones camí de casa 
9- L’alliberament de Bergen-Belsen 
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2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. L’alliberament  
1- Gravat de Pablo Picasso amb el colom de la pau 
2- Mare i fill abraçant-se en el seu retrobament 
3- Alliberament de deportades a Ravensbrück (abril 1945). Moltes 
dones van haver de fer marxes terribles fins arribar a Bergen-Belsen 
o a Mauthausen 
4- Bunker del camp de Ravensbrück transformat actualment en 
museu 
5- Les supervivents marxant d’un camp després de l’alliberament 
6- Grup de republicans, membres de les Forces Françaises de 
l’Intérieur a París amb una pancarta que diu “Parisencs, protesteu 
contra el terror” 
7- Supervivents abandonant el camp de Ravensbrück. Aquí foren 
alliberades: Carlota Olaso, Herminia Martorell, Angeles Martínez, 
Ester Bueno, Rosita da Silva, Dolores, Feliciana, Carmen i altres 
8- Fossa comú del cementiri de Ravensbrück. Actualment hi ha escrit 
amb lletres d’or els noms de tots aquells països d’origen dels 
deportats 
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2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. L’alliberament 
1- Estat en què van ser trobats els deportats 
2- Estat en què van ser trobats els deportats 
3- Cadàvers esquelètics 
4- Deportats arrossegant altres deportats que estan en pitjors 
condicions físiques 
5- Soldat aliat davant d’un carro ple de cadàvers 
6- Milers de cadàvers a Bergen-Belsen morts després de 
l’alliberament a causa del tifus 
7- Grup de dones de les Waffen SS 
8- Deportat tapat amb una manta 
9- Dona alliberada 
10- Revisió de l’estat físic dels deportats per part dels aliats 
11- Noi esquelètic estirat en un llit 
 

FP (Català). 24 
 
2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. Dibuixos de 
Violeta Coq, internada a Ravensbrück 
1- Elles eren 40.000 
2- Domini dels somnis 
3- La morgue? ... no l’hospital 
4- Aptes per al treball 
5- Camp d’honor 
6- Foren infants, noies, dones  
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2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. Dibuixos d’infants 
1- Dibuixos d’infants pintats als camps de concentració i on 
representaven escenes diverses viscudes als camps (cambres de gas, 
SS perseguint deportats, barracons, etc.) 
2- Dibuixos d’infants pintats als camps de concentració i on 
representaven escenes diverses viscudes als camps (cambres de gas, 
SS perseguint deportats, barracons, etc.) 
3- Dibuixos d’infants pintats als camps de concentració i on 
representaven escenes diverses viscudes als camps (cambres de gas, 
SS perseguint deportats, barracons, etc.) 
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2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. Làmines 
1- Cartell reproduint una escultura d’homenatge als caiguts al camp 
de Ravensbrück 
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2ª Guerra Mundial. Camps de concentració. Làmines 
1- Cartell on posa: Verjährung? nein! (Prescripcions als criminals de 
guerra, no!) 
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Víctimes d’ahir i d’avui 
1- Juan Angel Nughes, arrestat en sortir de l’escola. Desaparegut 
2- Simon Antonio (Uruguaià) segrestat amb 20 dies 
3- Nena desapareguda 
4- Estrellita, la nena espanyola de Ravensbrück, La seva mare morí al 
camp 
5- Nina Nikikorova, adoptà a Estrellita amagant-la dels SS. Després 
se l’endugué a la Unió Soviètica 
6- Carta d’un nen deportat de 14 anys als seus pares 
7- Diversos nens víctimes del nazisme 
8- Nen víctima de la fam al món d’avui 
9- Un nen blanc i un nen negre fent-se un petó 
10- Dues nenes amb mirada trista 
11- Nens de Biaffra 
12- Fotografies en petit format dels documents exposats als plafons. 
(CD a: CCD Neu) 
13- Creació de l' Amical de Ravensbrück (2006) 
 

 


