STOLPERSTEINE
A TERRASSA

JUAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Deportat 4993 a Mauthausen. Va morir a Hartheim el 4
de febrer de 1942.
Nascut el 22 de desembre de 1919 a Terque (Almeria), fill
d'Agustín (Instinción, 1873) i de María (Terque, 1893). El
1929 el matrimoni, amb dos fills, es va traslladar a Terrassa. El 1936 viuen al carrer de Baix Plaça, actual carrer de
Baix, al número 21. El pare està impossibilitat per al
treball i els ingressos domèstics provenen de la seva
germana Maria (Terque, 1914), que treballa de rodetera a
Jover i Cia., i de Joan, aprenent de fuster. Mobilitzat amb
la quinta del 40, va travessar la frontera a la Retirada de
l'exèrcit republicà i després del pas obligat per algun dels
camps del sud de França. Es va enrolar en una companyia de treballadors estrangers (CTE), amb la qual va
caure presoner de guerra, i va estar detingut al fronstalag
211 (Saarburg), al 180, a Amboise, a prop de Tours, i,
finalment, a l'stalag XVIII Werhkreis. Poc abans de caure
presoner, i mentre es trobava a la frontera nord de
França, les autoritats franquistes, el 20 d'abril de 1940, el
declaren a Terrassa pròfug "per no presentar-se" a un
nou reclutament. Durant un any i mig és presoner de
guerra, però l'11 de setembre de 1941 és deportat i traslladat a Mauthausen i el 20 d'octubre de 1941 és destinat
al subcamp de Gusen. En el seu nou destí a penes va
durar cinc mesos. La burocràcia nazi va certificar que va
morir al camp central de Mauthausen el 9 de febrer de
1942, precisant fins i tot, que la seva mort va ocórrer a les
5 hores i 55 minuts. En realitat Juan Sánchez havia mort
cinc dies abans, el 4 de febrer, gasejat al castell de
Hartheim.
Ref.: PHT, PAR, GAL, FMD, SNN i ARO

La llamborda ha estat col.locada el dia 26 de maig de
2022 davant del número 21-23 del carrer de Baix al
barri del Centre. Han participat els alumnes de
l’Escola Pia de Terrassa.
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