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Què és el projecte de “XARXA DE MEMÒRIA I
DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS”, de
l’Amical ?
1.-Introducció
L’any 1962, exdeportats i deportades dels camps de concentració nazis
constitueixen l’associació “Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les
víctimes del nazisme a Espanya.
L’associació recull la seva experiència personal de la deportació, l’exili, el pas
pels camps francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també
l'experiència, i la defensa de la II República i els valors per ella encarnats.
D’aquesta experiència i voluntat, en neix la missió de l’Amical:
treballar per la conservació de la memòria històrica de la deportació
republicana i per a la prevenció del feixisme i la defensa dels Drets
Humans.
2.-El Projecte AMICAL
El projecte de l’Amical recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I
PREVENCIÓ DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics: PROJECTE
BUCHENWALD - MAUTHAUSEN.
Els OBJECTIUS del projecte:
a) Conservar la memòria històrica de la deportació republicana , i
b) Prevenir i sensibilitzar contra el feixisme.
Pel desenvolupament del primer objectiu de memòria es realitzen accions de:
a.1)
a.2)
a.3)
a.4)
a.5)

Suport als exdeportats /des i als familiars
Recerca documental
Conservació de l’arxiu i fons documental
Assessorament
Accions de divulgació i comunicació

I pel desenvolupament del segon objectiu:
b.1) S’impulsen els projectes des del món local, els projectes amb rostre, a
partir de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves
experiències en el relat històric de l’exili i la deportació.
b.2) Amb el suport del municipi determinat, del seu ajuntament i de les entitats
cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i especialment amb la
participació dels centres de secundària.

Aquestes accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que
contemplen:







Projectes pedagògics
Xerrades i conferències
Cicle de cinema sobre la deportació
Exposicions
La commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust
Viatges als camps.

3.-L'estructura. El projecte de Xarxa
Pel desenvolupament dels objectius i la missió de l’Amical, s’estructura i
impulsa el projecte “XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME.
MAI MÉS”.
Una Xarxa que, a partir del món local, de les ciutats, i dels projectes amb
rostre, va sumant municipis, entitats i centres educatius del país, que es
coordinen amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa.
3.1- La Xarxa local
Formada al voltant de les figures dels deportats/es de la ciutat o barri, està
integrada per l’Amical, els centres educatius de la ciutat, les entitats de
memòria o culturals, cíviques, etc., i compta amb el suport del municipi.
Assumeix el nom genèric del projecte “Memòria deportació i prevenció del
feixisme”, en l’àmbit local i el subtítol de projecte relacionat amb el camp de
concentració centre del treball del nucli local. Per exemple: el projecte
Buchenwald al Garraf (www.projectebuchenwald.blogspot.com )
3.2- La Xarxa nacional
Està formada per dos nuclis:
3.2.1-La xarxa de centres de secundària, amb la implicació dels centres i
instituts del país, del seu professorat i del seu alumnat, a partir del treball
curricular especialment a 4at d’ESO i 1er de batxillerat. El centre amb els
alumnes, desenvolupa les propostes pedagògiques i s’implica i coordina amb
les activitat ciutadanes.
3.2.2- La xarxa de ciutats, a partir dels convenis amb l’Amical i/o de les
mocions aprovades pels ajuntaments, aquests s’integren al projecte amb el seu
suport explícit i amb l’aportació si s’escau de recursos econòmic, tècnics o
humans per al seu desenvolupament.
3.3-La Xarxa estatal
Està formada per les diferents xarxes de ciutats

i centres educatius que es

constitueixen inicialment a Catalunya, amb la suma de la xarxa d’altres
territoris com l’Aragó, el País Basc, País Valencià, Andalusia, Madrid, i aquelles
comunitats on l’Amical té delegacions pròpies o col·laboracions amb entitats de
memòria de l’indret.
3.4- La Xarxa Europea
La voluntat de conservació de la memòria històrica republicana i la tasca de
prevenció del feixisme, demanda ineludiblement la participació d’altres agents
europeus, especialment de països fortament vinculats a la causa de l’Amical,
com poden ser França, Àustria o Alemanya.
La relació entre les ciutats catalanes i espanyoles com les que actualment ja
estan col·laborant amb l’Amical (Vilanova i al Geltrú, Manresa, Santa Coloma
de Gramenet, Vilafranca, Sant Celoni, Barcelona, etc.), amb ciutats com
Mauthausen o Weimar, tant sigui per mitjà dels seus ajuntaments, i
especialment amb els seus joves, com potenciant una relació entre centres,
amb els viatges als camps, assoleix un alt potencial sensibilitzador i educatiu.
4.-Metodologia
L’inici del projecte “Mai Més” i de Xarxa, en un territori contempla:
4.1- Sota la coordinació de l’Amical de Mauthausen,
4.2- Recollir la implicació, inquietud i voluntat d’un o més professors i
professores de secundària d’un centre, disposats a participar en el projecte i a
integrar-lo en la seva tasca docent dins de la matèria de la seva competència.
4.3- Iniciar el treball de sensibilització i divulgació. Programar una primera
xerrada explicativa del projecte, i començar a definir el full de ruta.
4.4- Fer la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat.
4.5- Estendre la proposta a la resta del centre i, posteriorment, a altres centres
de la localitat. Presentar una proposta o document d’adhesió.
4.6- Proposar i implicar en el projecte a entitats culturals i cíviques.
4.7- Proposar a l’Ajuntament l’adhesió al projecte i la signatura d’un conveni
amb l’Amical. Presentar una proposta de moció.
4.8- Definir un programa d’activitats conjunt, que inclogui les possibles
activitats esmentades com a programes pel compliment i dels objectius.
4.9- Proposar la commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust i de
prevenció de crims contra la humanitat, en un lloc emblemàtic de la ciutat.
4.10- Organitzar un viatge al camp de referència dels deportats locals.
4.11- Crear la “Xarxa local de Memòria i prevenció del Feixisme”.

4.12- Integrar-se i implicar-se en la xarxa nacional.
4.13- Implicar-se en la possible relació estatal i europea amb centres i ciutats
d’altres països.
4.14- Vetllar per la continuïtat de la proposta.
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6.- Propostes d’Adhesió a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del
Feixisme. Mai Més”.
6.1.- La xarxa preveu l’adhesió a la mateixa d’institucions, administracions
locals i centres educatius, per anar configurant els nuclis de treball amb els
enllaços corresponents entre ells i entre els altres nuclis.
6.2.- L’adhesió es pot formalitzar per mitjà de la signatura d’un document
d’adhesió, en els cas de les entitats , associacions i centres educatius; i per
mitjà d’una moció aprovada pel ple corresponent en el cas de les
administracions locals.
6.3.- Pel bon funcionament i la coordinació de la Xarxa, cal avançar cap a la
signatures de convenis de col·laboració entre l’Amical Mauthausen i els
diferents Ajuntaments implicats.
6.4.- La Xarxa té com a base com el món local (Ajuntaments, Entitats i Centres
de Secundària), però pel seu suport i enfortiment, es podran considerar
adhesions d’àmbits i d'institucions i governs supralocals.

