
 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

7è Fòrum de Diàlegs de Mauthausen analitzarà l’alliberament  

del camp, 70 anys després 
 

 L'Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de 

Barcelona i el Memorial del Camp de Concentració de Mauthausen organitzen un col·loqui 

internacional coincidint amb el 70è aniversari de l’alliberament.  

 

 El supervivent del camp Aba Lewit obrirà el Fòrum de Diàlegs de Mauthausen, que es 

realitzarà els propers 21 i 22 de setembre a la seu del Memorial del Camp de Mauthausen 

(KZ-Gedenkstätte Mauthausen).  

Sota el títol "Liberation: between the historical moment and an endless process" (L’alliberament: 

entre moment històric i un procés inacabable"), el col·loqui és una de les activitats previstes al 

conveni de col·laboració signat per l’EUROM i el Ministeri d’Interior austríac el passat mes d’abril. 

Durant aquests dos dies, més de 15 experts exposaran les seves visions i idees al voltant del 

concepte "alliberament” amb l’objectiu de valorar si aquest pot ser aplicat a llocs i moments en els 

que centenars de milers de persones van perdre la vida, i els qui van sobreviure van patir ferides 

físiques i emocionals incurables.  

A Mauthausen s’hi van deportar més de 200.000 persones des de la seva creació el 1938 fins que 

fou alliberat el dia 5 de maig del 1945. Entre elles es trobà el fotògraf català Francesc Boix, autor 

d’imatges de l’alliberament del camp. Segons el Cens dels deportats espanyols als camps nazis, 

Mauthausen va rebre 7.347 republicans d’un total de 8.964 espanyols/es que van ser enviats a 

camps de concentració alemanys entre els anys 1940 i 1945. El 59% d’aquestes persones va morir 

abans dels alliberaments.  

La programació del Fòrum inclou, a més, la inauguració de l'exposició “Where Should We Have 

Gone After the Liberation? Waypoints: Displaced Persons after 1945” (“On hauríem d’haver anat 

després de l’alliberament? Punts del recorregut: Persones Desplaçades després de 1945”). 

Promoguda per l'International Tracing Service (ITS) Bad Arolsen, la mostra fa un recorregut pels 

destins dels més de 10 mil·lions de persones desplaçades que van sobreviure a la persecussió Nazi, 

a l’Holocaust i al camps de concentració i extermini.  

Per a més informació i programa consulteu aquest enllaç. 
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http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/04/009.html?
https://www.its-arolsen.org/en/research-and-education/ausstellungen/displaced-persons/index.html
http://ns390200.ovh.net/sig/eurom_wp/post10060/?Liberation:%20between%20the%20historical%20moment%20and%20an%20endless%20process
https://www.facebook.com/events/886823211373229/


 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

L’Observatori Europeu de Memòries (EUROM-European Observatory on Memories) és una xarxa 

transnacional d’institucions i organitzacions comrpomeses amb la investigació i la pormoció de 

polítiques públiques de memòria històrica. El seu principal objectiu és contribuir a la reflexió al voltant 

de la història recent defensant la diversitat i pluralitat de memòries. L’EUROM està impulsat des de la 

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Europe for Citizens de la 

Comissió Europea. 
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