
                                                                               

 
 

                    
 
 

 Tona acollirà la 7ª Trobada d'alumnes de la Xarxa de 
Memòria i Prevenció del Feixisme  

Divendres 24 d’abril  
 En el marc del 75é aniversari de l’alliberament dels camps 

nazis. 
 
 
Amical de Mauthausen i els nombrosos centres educatius de la Xarxa Mai Més, 
es trobaran a la VIII Trobada d'alumnes de la Xarxa de Memòria i Prevenció del 
Feixisme, el proper  divendres 24 d’abril al matí a Tona (Osona) , a diferents 
espais de la ciutat i amb l’acte central al Auditori de La Canal. 
 
Després de les Trobades de joves a Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de 
Gramenet, el Parlament de Catalunya, Manresa, Gavà, Sabadell, i al darrer any 
a Sant Boi, i un cop consolidada ja aquesta jornada juvenil de la Xarxa Mai 
Més, aquesta trobada serà una vegada més  el  punt de relació i contacte entre 
tots els nois i noies que participen amb nosaltres dels diferents projectes de 
memòria, i  també un espai de trobada i “intercanvi d’experiències artístiques i 
reflexions al voltant de l’Exili i la Deportació als Camps Nazis” 
 
La trobada, com en altres ocasions, permetrà seguir avançant en la coordinació 
i l’expansió de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme tant en l’àmbit 
docent com entre la joventut. A més de continuar amb l'intercanvi 
d’experiències de les activitats desenvolupades als centres educatius com dels 
viatges als camps i seguir el treball a partir de les experiències artístiques, 
reflexionant sobre la situació actual a Europa i el rebrot dels partits neonazis. 
 
Enguany però tindrà un especial significat ja que aquest 2020 es compleixen 
75 anys de l’alliberament dels camps, i aquesta data emblemàtica, serà l’eix 
temàtic i emotiu d’aquesta 8ª Trobada de la Xarxa.  
 
En aquesta trobada, a la que s’espera una nombrosa participació de joves dels 
centres educatius del país, es lliuraran també  els premis Montserrat Roig de 
creació històrica literària i el Marcel.li Garriga, de fotografia, i es retrà 
homenatge al deportat del municipi, Marcelino Vagueria. 
 
 
 
Barcelona /Tona, febrer 2020 
   


