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Nota de premsa 

 

MANRESA ACULL AQUEST DIVENDRES 6 DE MAIG LA 

4ª TROBADA D’ALUMNES DE LA XARXA DE MEMÒRIA 

I PREVENCIÓ DEL FEIXISME,MAI MÉS. 

 
Nombrosos joves de diferents instituts del país es reuniran a la 

capital de Bages per a continuar amb l'intercanvi d’experiències , 
tant de treball als centres com dels viatges als camps i com no, 
sobre tot a partir de les experiències artístiques,  reflexionar sobre 
la situació actual a Europa i el rebrot dels partits neonazis 

 
Aquesta nova trobada impulsada per l’Amical de Mauthausen i altres camps, 

amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i els centres Pius Font i Quer i Lluis 
de Peguera, ha de permetre també consolidar la Xarxa de Memòria i Prevenció 

del Feixisme, en l’àmbit docent i dels joves i continuar avançant cap a la 
estructuració de la Xarxa del nivell municipal al nivell nacional, estatal i 

europeu. 
 

Desprès de les primeres trobades de joves a Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma 
de Gramenet i al Parlament de Catalunya, enguany al voltant de l’Espai 

Memòries del Museu Comarcal de Manresa i del projecte Manresa Mauthausen, 
l’Amical vol que aquesta trobada a més del punt de relació i contacte entre tots 

els nois i noies que participen  dels diferents projectes de memòria, sigui 
també un espai de trobada i “intercanvi d’experiències artístiques al 

voltant de l’Exili i la Deportació als Camps Nazis” 
 

La Trobada tindrà una primera part a la ciutat, amb la visita al refugi antiaeri 

de la Renaixença i al monument memorial Joaquim Amat-Piniella, i una segona 
a l’interior del Museu, on es lliurarà el Premi Montserrat Roig, i es presentaran 

els diferents treballs i experiències dels joves i centres presents a la Trobada. 
 

Als actes hi seran presents l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, amb les 
regidores de Cultura i Ensenyament, acompanyats pel President de l’Amical. 

 

 
 
2 de maig del 2016 


