IX TROBADA DE JOVES DE LA XARXA MAI MÉS
Vilanova i la Geltrú 29 d’abril de 2022
Benvolgudes i benvolguts,
Com molts ja sabeu, enguany volem recuperar el format presencial de les
trobades de joves de la Xarxa Mai Més, i per això des de l’Amical de Mauthausen
i altres camps, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els centres educatius del
Garraf, estem preparant la IX Trobada d'alumnes de la Xarxa de Memòria i
Prevenció del Feixisme, prevista pel divendres 29 d’abril al matí a diferents
espais de la localitat i amb un acte central al Auditori Eduard Toldrà.
En aquesta ocasió, comptem amb la col·laboració de l’Associació Buchenwald,
recentment creada a Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu comú de difondre la
memòria dels deportats i deportades i de forma especial la dels procedents del
Garraf i el Penedès.
Aquesta IX Trobada servirà per a commemorar els deu anys del Projecte
Buchenwald i la primera trobada de joves impulsada per la Xarxa Mai Més que
va tenir lloc, també, a Vilanova.
Estem treballant amb l’objectiu que aquesta trobada, a més de ser el punt de
relació i contacte entre tot l’alumnat participant dels diferents projectes de
memòria, sigui també un espai d’intercanvi d’experiències educatives i de
reflexions al voltant de l’exili i la deportació als camps nazis.
La trobada, com ja és habitual, ens permetrà seguir avançant en la coordinació i
l’expansió de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme a l’àmbit docent.,
continuant amb l'intercanvi d’experiències de les activitats desenvolupades als
centres educatius, reflexionant sobre la situació actual a Europa i el rebrot del
discurs d’odi de l’extrema dreta..
Enguany la trobada tindrà un especial significat al celebrar-se, aquest 2022, el
60 aniversari de la fundació de l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes
les víctimes del nazisme d’Espanya, per supervivents de diferents camps nazis
que van decidir defensar plegats els seus drets i la memòria dels companys
morts als camps.
Us preguem que ens feu saber la vostra disponibilitat a participar en aquesta
trobada, ja que en breu us farem arribar el programa inicial i la butlleta
d’inscripció.
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