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Trobada de joves als Parlament de Catalunya 

2015 
        

 
       

 
       Barcelona 26 de febrer del 2015 

 

 
 

 
Benvolgut, benvolguda, 

 
 

Com molt bé sabeu, enguany es compleixen 70 anys de l’alliberament 
dels camps nazis, i es per això que l’Amical de Mauthausen i altres 

camps, amb el suport del Parlament de Catalunya, ha volgut 
organitzar un acte especial a la seu del Parlament, per a 

commemorar aquest aniversari, i presentar la Xarxa “Memòria, 
Deportació i Prevenció del Feixisme; Mai Més”. 

 
I això volem fer-ho amb els nois i noies que participen dels nostres 

projectes, amb  joves  de tot el país, per posar en valor l’acció i el 

compromís dels joves amb la memòria i amb el missatge i els valors 
dels ex deportats i la tasca de prevenció i sensibilització contra el 

feixisme, especialment important a l’Europa actual. 
 

En aquest acte volem que hi participin els i les joves dels instituts de 
secundaria i també els regidors i alcaldes i representants de les 

entitats integrants de la Xarxa Mai Més, ex deportats i familiars, 
membres dels Comitès Internacionals de Mauthausen i Buchenwald, i 

membres del Parlament de Catalunya. 
 

L’acte estarà presidit per la Sra. Nuria de Gispert, presidenta del 
Parlament de Catalunya, i presentat per l’actor Sergi López,  i ens 

acompanyaran alguns dels ex deportats als camps de Mauthausen i 
Buchenwald, que podran trametre la seva experiència als joves que 

avui han de prendre el relleu en la defensa dels valors de la 

democràcia i les llibertats. 
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Aquest acte tindrà lloc el proper dilluns 16 de març a les 11 del 
matí, i en agradaria comptar amb la vostra participació. Us preguem 

ens confirmeu la vostra disponibilitat, ja que l’aforament es limitat. 
 

Us adjuntem la proposta de programa. 
 

 
Cordialment 

 

 
 

Enric Garriga Elies 
President 


