
 
 
 
 
 
 

La Universitat de Colúmbia i el Govern de Navarra se 
sumen a l’Observatori Europeu de Memòries de la 

Fundació Solidaritat UB  
 

 Amb els nous convenis, l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
aplega actualment un total de 38 socis i es reforça com a xarxa 
transnacional de polítiques públiques de memòria a Europa 

 

 El conveni amb la Universitat de Colúmbia (Nova York) promou l’intercanvi i 
la selecció d’estudiants en el marc del programa internacional de formació 
Aliança pel Diàleg i la Responsabilitat Històrica 

 

 Amb el Govern de Navarra, l’acord preveu col·laboracions en l’anàlisi i 
elaboració de polítiques públiques de memòria 
 

 

Barcelona, 5 de juliol de 2016. L’Observatori Europeu de Memòries (EUROM), la 
xarxa multidisciplinària i transnacional de polítiques públiques de memòria impulsada 

per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, ha signat al mes de juny dos 

nous convenis de col·laboració: amb l’Institut d’Estudis en Drets Humans de la 

Universitat de Colúmbia (Nova York) i amb el Govern de Navarra. La universitat 
novaiorquesa és la primera institució nord-americana que s’uneix a aquest projecte 

europeu dedicat a promoure la recerca interdisciplinària i les activitats acadèmiques i 

culturals relacionades amb la construcció de la memòria democràtica. Per la seva 

banda, el Govern de Navarra es converteix en la primera institució governamental 

d’Espanya que forma part de l’EUROM. 

 
El conveni amb la Universitat de Colúmbia promou l’intercanvi d’estudiants en el marc 

de l’Aliança pel Diàleg i la Responsabilitat Històrica (AHDA), un projecte de formació 

sobre l’impacte de la memòria dels conflictes del passat recent en les societats actuals. 

L’AHDA reuneix cada any diferents actors polítics, socials i culturals, com ara 
acadèmics, representants de la societat civil, periodistes, educadors i artistes. A partir 

d’ara, l’EUROM participarà en el procés de selecció d’un candidat o candidata per 

formar part del programa, i el dotarà amb una beca de 2.000 euros. A més, des 

d’aquest estiu, l’Observatori Europeu de Memòries acull una estudiant de la Universitat 
de Colúmbia en caràcter de pràctiques durant els mesos de juny i juliol. 

 

Pel que fa al conveni amb el Govern de Navarra, en destaquen l’anàlisi de la gestió de 

les polítiques públiques de memòria, tant a escala nacional com transnacional, i 
l’impuls de la recerca mitjançant el desenvolupament d’accions conjuntes. L’acord 

ressalta la finalitat d’analitzar, elaborar i potenciar polítiques públiques de memòria 

que tinguin en compte les iniciatives d’altres països europeus i que apliquin aquesta 

experiència en el desenvolupament de les polítiques establertes a la Llei foral 33/2013 

http://hrcolumbia.org/ahda/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=32889


 
 
 
 
 
de reconeixement i reparació moral de ciutadanes i ciutadans navarresos assassinats i 

víctimes de la repressió arran del cop militar de 1936.  

 

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

de Memòries aposta pel reconeixement de la diversitat de memòries. En aquest sentit, 
i mitjançant la promoció de projectes transdisciplinaris, transversals i transnacionals, 

l’EUROM té com a objectius identificar i analitzar la diversitat dels processos memorials 

tant a Europa com en altres continents; promoure la discussió per crear 

polítiques públiques representatives i contribuir a analitzar-les i gestionar-les; 
fomentar la socialització de les iniciatives memorialistes i les connexions reals entre 

institucions, professionals i investigadors. Actualment, la xarxa disposa de 38 

institucions i grups de recerca d’Europa i Amèrica. A més del Govern de Navarra i la 

Universitat de Colúmbia, enguany l’EUROM ha signat convenis amb l’Associació de la 

Memòria Social i Democràtica d’Espanya (AMESDE), el Museu del Gueto de Riga i de 
l’Holocaust de Letònia, i l’Institut d’Estudis Internacionals i Europeus de la Universitat 

de Lovaina (LINES). 

 

Per a més informació, consulteu el web de l’EUROM. 
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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 investigació i la promoció de polítiques públiques de memòria històrica. 

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. 

 

 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

http://www.europeanmemories.net/
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Sobre la Universitat de Barcelona 

 
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, uns 66.000, i a 

oferta formativa. Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca 
universitari d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència 

assolida en aquest terreny. 

 

La Universitat de Barcelona és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals. A 

més, és l’única universitat de l’Estat espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors universitats del món a 

l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. Als QS World University 

Rankings 2015-2016, també és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del món. A més, és l’única 

universitat de l’Estat que forma part de l’elit de les 100 millors universitats del món en 16 de les 42 àrees del coneixement, 

segons els QS World University Rankings 2016 by Subject. 

 
Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats de 

Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat escollida per liderar, a l’Estat, la nova comunitat de 

coneixement i innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona 

disposa de 301 grups de recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un 

impacte de 1.400 milions d’euros en el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total 

català—, i un impacte directe en 21.870 llocs de treball (dades de 2014). 

 

www.ub.edu 

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

http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/experts

