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Fa exacta-
ment setan-
ta anys, amb la 
invasió de Polònia, 
va començar la Se-
gona Guerra Mundial. 
És l’hora de recuperar la 
memòria dels penedesencs 
que van participar-hi. Bus-
quem històries reals de veïnes 
i veïns, de qualsevol dels munici-
pis del Penedès (d’origen i d’adop-
ció), que vagin viure aquest confl icte 
armat entre 1939 i 1945.   
Ens interessen històries personals (i tam-
bé fotografi es, documents d’identitat, me-
mòries, condecoracions, diaris, correspon-
dència...) viscudes durant la guerra a  qualsevol 
indret (Europa, Unió Soviètica, Nord d’Àfrica , 
Regne Unit, Japó, al Mediterrani, al Pacífi c...), en 
qualsevol dels exèrcits (nazi, aliat, soviètic, División 
Azul...),  en els camps de concentració nazis o amb els  
guerrillers republicans espanyols (maquis) que van llui-
tar amb la Resistència a França i a l’interior d’Espanya  a la 
dècada dels quaranta.
Els testimonis personals i les imatges es publicaran periòdica-
ment en reportatges en aquest setmanari, s’afegiran al projecte 
Tots els Noms promogut per l’Institut d’Estudis Penedesencs i  s’in-
clouran en un Fons de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès que podrà ser 
consultat per tothom.
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Penedesencs 
a la Segona Guerra Mundial

Com s’explica que un veí de Santa Margarida i els Monjos lluités contra 
les tropes nazis, al desert de Tunísia, el 1943?

Hi havia algun veí del Penedès en l’alliberament de París per les
tropes aliades, el 25 d’agost de 1944? 

Quins  penedesencs  van sobreviure al camp
d’extermini de  Mauthausen?

Va morir algun penedesenc en els bombardeigs nazis de
 Londres el 1940 i el 1941?

Quants penedesencs van participar  amb la
División Azul en el setge

de Leningrad el 1941?

Qui va ser la penedesenca que va estar
més a prop d’Adolf Hitler? 

Quants veïns de la comarca
van morir a la Segona

Guerra Mundial?

Algun veí del Penedès
va lluitar amb el

maquis contra
l’exèrcit

espanyol
el 1944? 
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Si vol  que es recuperi,  que es divulgui  i que es conservi  la història del seu avi, del seu pare, o d’un veí o conegut
que vagi viure la Segona Guerra Mundial, enviï un missatge al  mòbil 649 84 21 20, un correu electrònic a

querolrovira@hotmail.com o una carta o un correu electrònic a la redacció d’aquest setmanari.  Carrer Papiol, número 1, o 
el3devuit@el3devuit.cat. 08720 Vilafranca del Penedès (indicant en el sobre Penedesencs a la Segona Guerra Mundial).
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