
 

La Casa de la Història Europea acull una jornada de 
debat sobre les polítiques de memòria a Europa 

 

• Organitzada per l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la 
Universitat de Barcelona, la trobada debatrà les actuals polítiques del passat a Europa 
amb Membres del Parlament Europeu, representants de la societat civil, de la 
Comissió Europea i de l’Agència Executiva d'Educació, Audiovisuals i Cultura; 
 

• La jornada, oberta al públic, tindrà lloc el dimarts 5 de juny de 9 h a 18 h 30 a la Casa 
de la Història Europea a Brussel·les; 
 

• Peter Vermeersch, professor de la Universitat de Lovaina i investigador de l'Institut de 
Política Internacional i Europea (IIEB), realitzarà la conferència inaugural. 
 

Barcelona, 1 de juny de 2018 - L'Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de Barcelona i la Casa de la Història Europea (HEH) organitzen una 
jornada a Brussel·les per debatre sobre el paper de les polítiques del passat per a la millora 
democràtica de les societats Europees. La trobada, oberta al públic, tindrà lloc el 5 de juny de 
2018 a la Casa de la Història Europea, i reunirà acadèmics, representants d'organitzacions i 
xarxes transeuropees de memòria, i responsables de les polítiques de memòria a escala 
europea. La trobada també pretén destacar el treball desenvolupat pels diferents actors actius 
en el camp de la memòria. L'assistència és gratuïta i oberta al públic, però es requereix inscripció 
prèvia. 

La jornada començarà a les 9 h amb una visita guiada a l'exposició permanent de la Casa 
de la Història Europea, de mà del comissari Martí Grau. A les 11 h se celebrarà la sessió de 
benvinguda amb la participació de Constanze Itzel, Cap de la Unitat de l'HEH, i Jordi Guixé, 
director de l'EUROM. A les 11.15 h tindrà lloc la conferència inaugural. Tituala "Una visió més 
àmplia sobre les polítiques de memòria", serà lliurada per Peter Vermeersch, professor de la 
Universitat de Lovaina i investigador sènior de l'Institut de Política Internacional i Europea (IIEB). 

http://europeanmemories.net/
https://historia-europa.ep.eu/en/
http://eepurl.com/dtrGXn
http://eepurl.com/dtrGXn


                                                                                                                         
 
 

 
 

 
 

 

La primera taula rodona serà formada per representants de la Comissió Europea i està 
prevista per començar a les 11,45 a.m. El debat girarà al voltant dels reptes del Programa Europa 
per als Ciutadans. Vinculat a l’Agència Executiva d'Educació, Audiovisuals i Cultura (EACEA), el 
programa és una de les entitats responsables pel finançament de projectes de memòria a nivell 
Europeu. El debat comptarà amb les contribucions de Pavel Tychtl, responsable de polítiques a 
la Comissió Europea, i Gilles Pelayo, Cap d’Unitat del Programa Europa per als Ciutadans 
(EACEA). 

La sessió de la tarda començarà a les 14.30 h amb l'aportació de Michael Cramer, 
Membre del Parlament Europeu (Verds / AEP), qui analitzarà les pràctiques transeuropees sobre 
patrimoni memorial a través del projecte "The Iron Curtain Trail". La seva intervenció serà 
seguida d’una taula rodona amb Membres del Parlament Europeu, que començarà a les 15.30 
h.  Moderada per l'eurodiputat Miguel Urbán Crespo (GUE-NGL), aquesta segona taula de debat 
comptarà amb la participació de les eurodiputades Ana Maria Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, 
i Ana Miranda Paz, integrants del Grup Transnacional de Memòria Històrica del Parlament 
Europeu. 

La darrera taula de la jornada tindrà inici a les 17 h i presentarà les millors pràctiques 
desenvolupades per projectes i xarxes de memòria ciutadanes a Europa. Moderada per Anna 
Cozzoli, Cap sectorial del Programa Europa per als Ciutadans (EACEA), la taula pretén presentar   
les expectatives de la societat civil per al futur de les polítiques de memòria a Europa. Comptarà 
amb les contribucions dels representants de l'Observatori Europeu de Memòries (EUROM), 
Memorial de la Shoah, European Network Remembrance and Solidarity (ENRS), i The Beit 
Project. La reunió conclourà amb observacions i propostes a les 18.30 h. 

 
 
 
 
 
 
 
Contactes de premsa 
 
European Observatory on Memories (EUROM) 
Fernanda Zanuzzi 
fernanda.zanuzzi@ub.edu 
+34 685 821 203 
 
House of European History 
William Parker Jenkins  
william.parker-jenkins@ep.europa.eu 

http://www.ironcurtaintrail.eu/en/
mailto:fernanda.zanuzzi@ub.edu
mailto:william.parker-jenkins@ep.europa.eu


                                                                                                                         
 
 

 
 

 
 

 

+32 228 30541 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xarxes socials 

#EUROM2018 

facebook.com/europeanobservatoryonmemories 
twitter.com/euromemories 
instagram.com/euromemories 
 
facebook.com/HistoriaEuropa 
twitter.com/HistoriaEuropa 
youtube.com/channel/UCpRT-r3wG29cO24eblcZdXA 
 
High-definition images of the House of European History are available at this site: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/  
 
 
 
About the European Observatory on Memories  
 
The European Observatory on Memories (EUROM) is a translational network of institutions and 
organizations commited to the analysis and promotion of remembrance public policies. Its main aim is to 
contribute to reflect on recent history, standing up for the diversity and plurality of memories. EUROM is 
led by Fundació Solidaritat of the University of Barcelona, with the support of the Europe for Citizens 
program of the European Commission.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/
http://www.europeanmemories.net/

