
 
 
 
 
 

 
El Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau s’uneix a la 

xarxa de l’Observatori Europeu de Memòries de la UB 
 

 
 Enguany també han signat convenis de col·laboració amb l’EUROM 

la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Bucarest i la 
Fundació Mur de Berlín 

 
 Amb aquests acords, la xarxa transnacional de memòries de la 

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona aplega un total 
de 44 membres de 18 països 

 
 

Barcelona, 18 de maig de 2017. L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 

Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) ha establert un conveni de 

col·laboració amb el Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau. Amb l’acord, la reconeguda 

institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa 

transnacional de l’EUROM, creada el 2012 amb l’objectiu de fomentar la investigació 

interdisciplinària i activitats culturals que ajudin a promoure i desenvolupar la 

diversitat de les memòries col·lectives. 

 

El conveni estableix les condicions generals per a la cooperació científica, tècnica, 

administrativa i docent entre les dues institucions, incloent-hi la investigació conjunta i 

l’intercanvi entre els seus membres. En aquest marc, les dues entitats ja estan 

treballant en l’organització d’un fòrum de drets humans, que tindrà lloc en la segona 

meitat del 2017 al Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau. En l’activitat hi col·laborarà la 

Fundació Museu de la Pau de Gernika, també membre de la xarxa.  

 

Acords amb la Universitat de Bucarest i la Fundació Mur de Berlín 

 

A més d’aquest conveni amb el Museu Estatal d’Auschwitz-Birkenau, enguany l’EUROM 

ha signat acords de col·laboració similars amb la Facultat de Ciències Polítiques de la 

Universitat de Bucarest i amb la Fundació Mur de Berlín. Actualment, la xarxa 

transnacional de memòries de de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona 

està formada per 44 institucions i grups de recerca de divuit països europeus i dels 

Estats Units. 

 

Creat el 2012 amb el suport de la Comissió Europea, l’Observatori Europeu de 

Memòries treballa per al reconeixement de la diversitat de les memòries col·lectives. 

En aquest sentit, a través de la promoció de projectes transdisciplinaris, transversals i 

transnacionals, l’EUROM té com a objectiu identificar i analitzar la diversitat dels 

processos de memòria a Europa i en altres continents, promoure el debat per a la 

creació de polítiques públiques representatives i per contribuir a l’anàlisi i la gestió, 

promoure una socialització de les iniciatives de memòria, i fomentar les connexions 

reals entre institucions, professionals i investigadors. 

 

http://europeanmemories.net/
http://auschwitz.org/en/
http://europeanmemories.net/network/
http://europeanmemories.net/network/
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Sobre l’Observatori Europeu de Memòries 
 
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories, EUROM) és una xarxa 
transnacional d’institucions i organitzacions compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques 
públiques de memòria. El seu objectiu principal és contribuir a la reflexió al voltant de la història recent, 
defensant la diversitat i pluralitat de memòries. L’EUROM està impulsat per la Fundació Solidaritat de la 
Universitat de Barcelona amb el suport del programa Europe for Citizens de la Comissió Europea. 
 
 

Sobre la Universitat de Barcelona 

La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, 
uns 64.000, i a oferta formativa, amb 73 graus, més de 150 màsters universitaris i 48 programes de 
doctorat. Ocupa el primer lloc de l’Estat en producció científica, fet que la converteix en el principal centre de 
recerca d’Espanya i en un dels més importants d’Europa. 

La UB és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals, com 
l’Academic Ranking of World Universities (ARW) o els QS World University Rankings. A més, destaca en 
ocupabilitat, àmbit en què es classifica entre les 70 primeres universitats del món, segons els QS Graduate 
Employability Rankings.  

Membre de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), la UB té 17 investigadors guardonats amb 
ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC). El 2016, The Times Higher Education va incloure la Universitat 
de Barcelona entre les 25 millors del món amb més de 400 anys d’història.  

www.ub.edu 

Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts 

 

mailto:Fernanda.zanuzzi@ub.edu
mailto:premsa@ub.edu
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/experts

