
 

 

Organitzacions europees debaten sobre el present i el 

futur de les polítiques de memòria a Europa 

 

● Organitzada per l’EUROM (UB), la trobada proposa fer balanç de les           

polítiques de memòria europees durant una reunió en línia que es           

desenvoluparà els dies 9 i 10 de desembre 

 
Barcelona, 7 desembre de 2020. L’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la            

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Casa Jean             

Monnet i la Casa de la Història Europea (HEH) del Parlament Europeu, organitzen els dies               

9 i 10 de desembre la tercera trobada anual «Taking Stock of European Memory              

Policies». La trobada reunirà acadèmics, representants d’organitzacions i xarxes         

transeuropees de memòria, i responsables de les polítiques de memòria a escala            

europea, per debatre sobre el present i el futur de les polítiques de memòria. Totes les                

sessions seran virtuals i emesses per Youtube. L’assistència és gratuïta i oberta al públic,              

però es requereix inscripció prèvia en aquest enllaç. 
 

Els reptes de les polítiques de memòria històrica són tan diversos com les mateixes              

memòries. Estan presents a nivell local, nacional i internacional, sobretot en un període             

en què ens adaptem als nous mètodes de transmissió i divulgació. En uns moments tan               

complexos, cal estar atents als canvis i la continuïtat de programes públics dins del marc               

de les polítiques europees. Davant aquest escenari, la trobada pretén esdevenir un fòrum             

per compartir bones pràctiques i noves idees que puguin contribuir a l’agenda dels             

projectes de memòria històrica europeus en aquest nou context. 

 

Un dels principals reptes per al desenvolupament de polítiques de memòria europees és             

com afrontar les experiències i les històries de violència, por i vergonya derivades de              

delictes col·lectius del segle passat que es transmeten a través de relacions inter i intra               

familiars. Aquest és precisament el tema que s’abordarà a la taula de diàleg «El passat               

canviarà el futur?» (9 de desembre, 17.10 h), amb la participació de Géraldine Schwarz,              

periodista i autora del guardonat llibre Those who forget. My Family Story in Nazi Europe               

(2017); Marianne Hirsh, catedràtica de Llengua Anglesa i Literatura Comparada a la            

Universitat de Columbia (Estats Units), i professora a l’Institut de Recerca en Dones,             

Gènere i Sexualitat, i Siobhan Kattago, investigadora de Filosofia Pràctica a l’Institut            

d’Humanitats i Semiòtica de la Universitat de Tartu (Estònia). El debat vol proporcionar             

l’oportunitat per abordar i pensar com els records traumàtics i múltiples de les històries              

de terror del segle XX podrien donar lloc a un futur en què aquells esdeveniments no es                 

tornin a desenvolupar. 

 

Podeu consultar el programa complet al web de la trobada. 
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Sobre la Universitat de Barcelona 

 

Fundada el 1450, la Universitat de Barcelona és la principal universitat pública de Catalunya i una de les                  

institucions d’educació superior més prestigioses de l’Estat. La UB és l’única universitat espanyola que forma               

part de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU), una associació que agrupa els 23 centres                

universitaris de recerca més importants del continent. Segons el Center for World University Rankings (CWUR),               

la UB se situa entre les 100 millors universitats del món i, segons The Times Higher Education, la UB forma part                     

de les 25 millors del món amb més de 400 anys d’història. 

 

La Universitat de Barcelona disposa d’una gran oferta formativa, que abasta 73 graus, 157 màsters universitaris                

oficials i 48 programes de doctorat. Té més de 42.000 estudiants de grau i 19.000 de màster, postgrau i                   

doctorat. Un 15 % dels estudiants són internacionals i procedeixen de 131 països. 

 

Com a institució pública, la UB, centrada en l’excel·lència acadèmica, està compromesa a dotar les properes                

generacions de ciutadans —professionals, investigadors, emprenedors, líders— amb la capacitat de treballar al             

màxim nivell en qualsevol lloc del món.  

 
www.ub.edu 

 

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

 

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

