
CONTEXTUALITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL PROJECTE 

MANRESA-MAUTHAUSEN 

 

Ara fa 71 anys, la humanitat va descobrir un dels horrors més grans 

que s’han pogut viure. Milers de persones, van ser perseguides, 

empresonades, torturades, explotades i assassinades. Les seqüeles 

d’aquells actes no van restar indiferent a ningú i des de llavors la 

feina de les víctimes supervivents, familiars i/o amics de víctimes, ha 

estat recordar aquests fets perquè no es tornin a repetir, alhora que 

serveixi també per commemorar la memòria de la gent que va patir 

aquests fets. Però també, pedagogs, estudiants, historiadors volem 

col·laborar a fer més gran el record d’aquests fets i sobretot restablir 

l’honor i la memòria de la gent que va morir només pel fet de 

defensar principis democràtics o simplement perquè no eren ben 

rebuts per determinats règims polítics. 

Cal dir, que la situació que semblava irrepetible, s’ha tornat a mostrar 

en diferents episodis, però amb les mateixes idees de destrucció, odi i 

aniquilació de l’ésser humà. Aquests fets s’han anat succeint al llarg 

dels anys sense que siguem capaços d’aturar-los. Actualment tenim 

un exemple clar amb la crisi dels refugiats sirians, gent que escapa 

de la guerra i intenta aconseguir arribar a les portes dels països 

europeus en una fugida desesperada que els que puguin tenir 

memòria històrica els recordarà qualsevol guerra o persecució, on els 

més febles sempre són els que pateixen. En aquest sentit el déja vu, 

dels exiliats espanyols fugint de l’exèrcit de Franco cap a França en 

seria una bona mostra, i com els fets ens poden tocar de ben a prop. 

Coincidint amb el centenari del naixement de l’escriptor manresà 

Joaquim Amat Piniella, empresonat i supervivent de Mauthausen, 

autor de l’obra de referència sobre camps d’extermini K.L Reich, la 

ciutat de Manresa i alguns centres educatius vàrem proposar de 

realitzar diferents tasques en memòria i record de les víctimes 

manresanes, que són una petita mostra de l’horror d’aquells anys. 

A partir d’aquí, el marc pedagògic d’aquest projecte ha anat creixent, 

tant en la implicació de l’Ajuntament com també dels instituts i altres 

institucions. 

Així un grup d’alumnes i professors participen del viatge anual al 

camp d’extermini de Mauthausen en les dates que es commemora 

l’alliberament del camp i es participa activament en els actes 

internacionals en memòria de les víctimes, acompanyats tant per 

familiars com per l’Amical de Mauthausen i altres camps, associació 

de familiars i amics de víctimes dels camps d’extermini. 



Aquests viatges han servit per sensibilitzar directament a l’alumnat 

participant, que alhora amb la seva experiència viscuda, han pogut 

després compartir amb altres alumnes de la ciutat. 

Igualment, s’ha participat en actes oficials al Parlament de Catalunya 

en reconeixements a les víctimes, o en altres actes més informals 

programats en les festes de la Mercè donant a explicar l’experiència 

viscuda per aquests alumnes o en performances al bell mig de la 

ciutat de Manresa. 

L’elaboració de treballs de recerca i investigació de batxillerat amb la 

relació de ciutadans manresans que han passat pels camps 

d’extermini. 

En aquests darrers anys també s’ha impulsat des de l’Amical, la 

creació d’una Xarxa de centres antifeixistes que té com a objectiu 

recordar i sobretot prevenir possibles conductes o polítiques feixistes, 

la Xarxa Mai Més.  

Enguany es celebrarà la III Trobada de la Xarxa en el marc d’aquesta 

exposició, que té com a objectiu fer palès que malgrat van passant 

els anys, no podem oblidar les víctimes que van patir aquella 

ignomínia i fer recordar també que l’odi entre les persones segueix 

vigent i hem de poder, sobretot des de les generacions més joves 

impulsar nous models de relacions entre els estats per intentar evitar 

aquests desastres humanitaris. 

L’exposició consta de diferents audiovisuals, així com alguns treballs 

que il·lustren i contextualitzen els horrors dels camps nazis, però 

també el record d’aquests genocidis més actuals que no ens poden 

deixar indiferents. 

Aquesta exposició ha estat fruit del treball de diferents centres 

educatius de Manresa, com són l’Escola d’Art de Manresa, Institut 

Pius Font i Quer i Institut Lluís de Peguera, amb la col·laboració del 

Museu Comarcal de Manresa, l’Ajuntament de Manresa, l’Amical i el 

Centre de Recursos Pedagògics del Bages. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA  

Els darrers estudis històrics augmenten el nombre de camps 

d’extermini (42.500 camps) i de víctimes de l’holocaust nazi (entre 

15 i 20 milions), les xifres parlen per si soles. És tan gran el nombre 

de persones assassinades, que difícilment ens en podem fer una idea 

aproximada d’aquest genocidi. 



No només els jueus foren víctimes d’una persecució fins a 

l’aniquilament, persones de tot tipus i de tos països varen ser 

víctimes de la barbàrie nazi. 

Pel que fa a les víctimes catalanes i espanyoles, cal destacar el camp 

d’extermini de Mauthausen on es calcula que entre Mauthausen i els 

camps annexos de Gusen i Ebensee, varen passar uns 7.200 

espanyols, dels que varen morir uns 5.000. 

També la ciutat de Manresa va patir aquest càstig cobrant-se la vida 

de 16 manresans. 

Més enllà, d’aquest record, aquesta exposició també ha de servir per 

visualitzar que l’horror continua entre nosaltres, des de la II Guerra 

Mundial han estat molts els esdeveniments i conflictes que han 

continuat exercint la violència i la barbàrie, en aquests treballs doncs 

també hi ha l’objectiu de que reflexionem i intentem fer un món una 

mica més amable i acollidor. 

A totes les víctimes va dedicat aquest treball realitzat per diferents 

institucions i amb la participació d’alumnes de l’Institut Pius Font i 

Quer, Institut Lluís de Peguera i Escola d’Art de Manresa. 

Manresa, 31 de març de 2016 

 

 

Expedició manresana al monument de les víctimes espanyoles i catalanes a 

Mauthausen el passat maig de 2015. 


