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Per on començar, si desde el 

primer moment que ens van dir 

que aquest any alguns dels 

alumnes tindríem la sort d’anar a 

Austria a visitar alguns dels 

camps de concentració i estermini 

nazis, ens vam interesar molt per 

el tema la majoria. 

Personalment, haver tingut la sort de participar en aquesta tasca m’ha sigut 

molt útil tant a nivell escolar com personal, ja que això ens ha portat a mi i 

també als meus companys a viure diferents experiències que no crec que 

oblidem al llarg de la nostra vida. Desde el primer moment vam anar tots molt 

emocionats i com ho esperavam desde el primer dia que vam arribar directe 

per anar al camp més important que és el de Mauthausen, ja vam començar a 

superar les nostres espectatives i nosaltres mateixos a no poder expresar els 

nostres sentiments i emocions en cada moment ja que vam quedar molt 

impactats en veure de primera mà el lloc on van patir o morir malauradament 

moltes persones innocents i el poder estar coneixent en un altre temps aquell 

lloc era gairebé inimaginable per a nosaltres ja que també estavam allà però en 

una situació molt diferent. 

Per altra banda anar a visitar el Crematori de Gusen i poder assistir a aquell 

acte de conmemoració per tota aquella gent que va patir aquella desgràcia, 

poder veure el lloc on es desfeien sense pietat dels cadàvers i també llegir 



algunes plaques i comprobar que hi havia molta gent d’aquí del país que va 

morir allà i que els seus familiars i algunes altres persones han deixat plaques 

en honor seu per conmomerar-los  en actes com al que vam assistir en aquell 

moment. 

Continuant, al dia següent vam anar a un acte semblant al del dia anterior a un 

camp de concentració  a Ebensee, on cada país conmemorava a la gent que va 

morir i eren de diferents paissos cadascun en un monument que hi havia allà, 

nosaltres ens vam ficar on ens tocaba, on hi eren els deportats espanyols. El 

que en general ens va sorprendre es que allò, el paisatge el poble petit era tan 

bonic que era gairebé imposible imaginar que allò abans era un camp ja que hi 

havia cases habitades i molt ben construides a sobre on hi había gent 

enterrada o això era el nostre 

pensament. D’aquella sortida va ser 

el que ens va impactar més.   

Per concloure amb el viatge 

finalment va ser el acte més gran i 

internacional al camp de 

concentració de Mauthausen, on vam anar en representació d’Espanya en 

conjunt amb els de la Mical, allà ens vam trovar amb gent de diferents paissos 

que van tenir en el passat gent allà tancada. Va ser molt interessant anar 

caminant i veien els monuments de cada país i escoltant els diferents discursos 

dels seus representants. En acabar ens vam dirigir on es trobava el monument 

Republicà i vam fer un homenantge generalitzan als espanyols, on alguns 

alumnes i jo personalment vam llegir petits textos.  



Per concloure la meva reflexió m’agradaria dir que conviure aquells dies amb 

gent que no coneixies o amb companys que no t’hi feies gairé va ser molt 

beneficiós ja que vam compartir una experiència molt gran que ens va unir a 

tots, i va fer que hi hagués un ambient molt agradable. I per suposat agraïr al 

meu tutor per la confianza i la oportunitat de poder viure aquesta experiència 

amb els meus companys!!! 

 

 

 

 

 


