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El Govern austríac signa un conveni de col·laboració amb l’Observatori Europeu
de Memòries de la Fundació Solidaritat UB
10/04/2015
Institucional
L'Observatori Europeu de Memòries (EUROM), projecte coordinat per la Fundació Solidaritat UB per crear una xarxa
multidisciplinària de polítiques públiques de memòria històrica a escala internacional, va signar el març passat un
conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior austríac. D'aquesta manera, el Govern austríac es converteix
en la primera institució pública europea que se suma als esforços de l'EUROM per promoure la recerca
interdisciplinària i les activitats acadèmiques relacionades amb la construcció de la memòria pública. Enguany, i amb
motiu del setantè aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen, les dues institucions estan treballant en un
seminari conjunt i en activitats de caràcter commemoratiu.
La diversitat de memòries europees exigia crear una xarxa transnacional de treball com la millor manera d’analitzar
les, gestionarles i difondreles. Aquest és el propòsit de l'EUROM, i per això ha creat una xarxa que aborda totes
aquelles memòries que són objecte de les polítiques públiques del segle XXI. Amb aquesta voluntat, ja s’han unit a
la xarxa prestigioses institucions i grups de recerca d’Europa i Amèrica, com ara el Comitè Internacional per a
Museus en Memòria de Víctimes de Crims Públics (ICMEMO); el Museu de Free Derry; La Casa d’Izieu; el Finnish
Russian Citizens’ Forum; l’Institut Nacional d’Història del Moviment d’Alliberament a Itàlia (INSMLI); la Fundació
Topografia del Terror (Alemanya); el Memorial Mauthausen (Àustria); el Museu de les Ocupacions (Estònia); el Memorial de Wewelsburg 19331945 (Alemanya), o el
Centre de la Memòria i Estudis de Testimonis de la Universitat Wilfrid Laurier (Canadà), entre d’altres.
El Memorial Mauthausen, soci de l'Observatori
Europeu de Memòries, depèn del Ministeri de
l'Interior austríac.
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