NO OBLIDEM

Activitats de l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) dins la programació
del Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust 2018 organitzada pel
Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona

Organització

Col·laboració

Suport

El 27 de gener del 1945 les tropes soviètiques van alliberar el camp d'extermini nazi
d’Auschwitz-Birkenau. El novembre del 2005, l’Assemblea General de les Nacions Unides
designà la data com a Dia Internacional de la Memòria de l'Holocaust, una efemèride per
recordar i dignificar totes les víctimes del genocidi en el que van ser assassinades
aproximadament 6 milions de persones jueves, 220.000 gitanes, 250.000 persones amb
discapacitat mental i física, i 9.000 homosexuals a mans del règim nazi i dels seus
col·laboradors. Prop de 9.000 republicans i republicanes espanyols van ser deportats als
camps de concentració i extermini nazis, i un 60% hi deixà la pell.
Enguany, el programa de divulgació de les Nacions Unides es titula “Memòria i
educació de l'Holocaust: la nostra responsabilitat compartida". S’emfatitza així la dimensió
universal de l'Holocaust i es crida l’atenció per a importància d’educar sobre aquesta
tragèdia per tal de fomentar la humanitat a rebutjar fermament totes les formes de racisme,
violència i antisemitisme.
L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la UB (EUROM)
organitza dues activitats alineades amb aquesta consigna en el marc de la programació del
Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust 2018 promogut pel
Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona.

#NoOblidem #WeRemember
Twitter | Instagram
@euromemories
Facebook
@europeanobservatoryonmemories
www.europeanmemories.net

Premsa i comunicació:
Fernanda Zanuzzi (EUROM) +34 685821203 fernanda.zanuzzi@ub.edu

Creació i coordinació: Roc Blackblock
Comissariat: Núria Ricart
Direcció: Jordi Guixé
Amb la col·laboració del Batxillerat Artístic de l’Institut Moisès Broggi i del Museu
d’Història de Barcelona
Realització
Del 23 al 25 de gener de 2018
Plaça del Rei
Exposició
Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
Capella de Santa Àgata
Plaça del Rei, s/n
del 27 de gener a l’11 de febrer de 2018
Dimarts a dissabte de 10h a 19h
Diumenge de 10h a 20h
L'artista urbà Roc Blackblock col·labora amb 12 alumnes del batxillerat artístic de l'Institut
Moisès Broggi de Barcelona en la realització d'un mural dedicat a les víctimes de l’Holocaust,
amb especial atenció als deportats i deportades als camps nazi.
La proposta gràfica pren com a fil conductor l’obra “Maus”, del dibuixant Art Spiegelman, i
es desenvolupa a partir d’una barreja d’elements icònics, artístics, testimonials, documentals
i evocatius de la multiplicitat de víctimes del genocidi amb la preocupació de transmetre la
memòria de l’Holocaust a les noves generacions.
El mural es realitzarà sobre les dues cares d’un suport modular de grans dimensions, format
per planxes de PVC escumat que sumen aproximadament deu metres d’amplitud per tres
metres d’alçada.

CONFERÈNCIA
Auschwitz: entre la memòria i la responsabilitat
A càrrec de Piotr Cywiński, director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau
24 de gener a les 19h
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
Sala Martí l’Humà
Plaça del Rei, s/n

Doctor en humanitats i historiador medieval, Piotr Cywiński és director del Museu i
Memorial d’Auschwitz-Birkenau, a més de president i cofundador de la Fundació AuschwitzBirkenau. També és membre del Consell Internacional del Museu i Memorial AuschwitzBirkenau i va ser vicepresident del Consell del Centre Internacional d'Educació sobre
Auschwitz i l'Holocaust (2005-2014). Forma part del Consell per a la Protecció de la Memòria
de Lluita contra el Martiri (ROPWiM) i de la Junta de Museus del Ministeri de Cultura i
Patrimoni Nacional de Polònia.
La seva intervenció serà seguida de debat. L’assistència a la conferència és gratuïta.
L’aforament és limitat, i es recomana inscripció prèvia en el següent enllaç:
https://goo.gl/forms/peijl9AmcZfWsudQ2

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.

