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Enguany l’11a edició del Simposi Europeu de la Memòria Històrica i la 6à 

edició del Balanç de les Polítiques Europees de Memòria Històrica se 

celebraran com un sol esdeveniment a Barcelona entre el 9 i l’11 de maig. La 

reunió aplegarà centenars de representants de les institucions i 

organitzacions que actuen en l’àmbit de la història i la memòria del segle 

XX. Organitzadors: Xarxa Europea de Memòria Històrica i Solidaritat, 

Fundació Solidaritat i Observatori Europeu de les Memòries de la 

Universitat de Barcelona. 

 

El Simposi Europeu de la Memòria Històrica i el Balanç de les Polítiques 

Europees de Memòria Històrica pretenen establir i aprofundir la cooperació entre 

les institucions i organitzacions que treballen en la recerca de la història europea 

del segle XX. La idea que hi ha darrere d'aquest acte és la convicció que el diàleg 

sobre la història del segle passat és necessari i que cal tenir en compte les 

diverses sensibilitats, experiències i interpretacions existents. Durant tres dies, 

un grup d’acadèmics i professionals de diferents països parlarà de la importància 

i la funció de la resistència i la solidaritat en el context de conflictes passats i 

contemporanis.  

Les qüestions que es tractaran durant la conferència són, entre altres: fins a quin 

punt la memòria històrica i les seves pràctiques són formes de solidaritat? Quins 

exemples històrics de solidaritat reflecteixen tots els valors democràtics que cal 

potenciar urgentment en el context dels reptes a què s’han d’enfrontar les 

democràcies del segle XXI, com l’actual agressió russa, la crisi de refugiats i 

l’energètica i les seves probables conseqüències a llarg termini? Quines són les 

expressions menys evidents de solidaritat en els diversos contextos de la cultura 

de la memòria, les arts, l’economia, el dret, l’educació, el periodisme i 

l’activisme civil i quines bones pràctiques fan que aquestes expressions siguin 

efectives? 
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2  Els organitzadors conviden representants de museus i espais de memòria, 

treballadors d’institucions acadèmiques i educatives i també ONG que treballen 

en l’àmbit de la història del segle XX. La conferència de tres dies oferirà als 

participants l’oportunitat d’assistir a taules rodones i sessions de treball en xarxa, 

en què podran presentar les seves institucions i els seus projectes a un públic més 

ampli. El programa també inclou visites culturals i rutes històriques guiades a 

museus i espais de memòria de Barcelona.  

De moment, entre els ponents i els moderadors del simposi a Barcelona hi ha 

l’historiador Keith Lowe, l'editor i traductor Jan Chodakowski i la filòsofa 

Carmen Magallón.   

 

Més informació sobre el simposi: 

https://enrs.eu/edition/european-remembrance-symposium-2023  

Programa: 

https://enrs.eu/event/european-remembrance-symposium-2023-programme  

Inscripció: 

https://events.enrs.eu/barcelona2023  

--------------- 

 

Contacte per a la premsa:  

Magdalena Żelazowska 

magdalena.zelazowska@enrs.eu          

t: +48 500 395 489 

 

Fernanda Zanuzzi 

fernanda.zanuzzi@ub.edu 

t: +34 685 821 203 
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COL·LABORACIÓ 

 

 

 

 

EL SIMPOSI EUROPEU DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA ESTÀ FINANÇAT 

PER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Xarxa Europea de Memòria Històrica i Solidaritat és una iniciativa 

internacional que pretén estudiar, documentar i divulgar el coneixement sobre 

la història europea del segle XX i les formes de recordar-la, amb especial 

atenció als períodes de dictadura, guerra i resistència popular davant 

l’opressió. Són membres de la xarxa Alemanya, Hongria, Polònia, Romania i 

Eslovàquia, mentre que Albània, Àustria, Txèquia, Estònia i Letònia hi estan 

representats pels seus òrgans consultius. 

Per obtenir més informació, vegeu www.enrs.eu  

 

L’Observatori Europeu de les Memòries (EUROM) és una xarxa transnacional 

d’institucions i organitzacions compromeses amb l’anàlisi i la promoció de les 

polítiques públiques de memòria. Reflexiona sobre la història recent de la lluita 

per la democràcia i la llibertat a Europa, apostant per una pluralitat de 

memòries i contribuint a una societat més solidària, tolerant i inclusiva. 

L’EUROM està liderat per la Fundació Solidaritat de la Universitat de 

Barcelona des de l’any 2012. Rep el suport de la Comissió Europea a través del 

Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV).  

Per obtenir més informació, vegeu www.europeanmemories.net.  
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