Els camps
de concentració
l e s

activitats

Dissabte, 21 de gener de 2006
A les 17:30 h
Presentació del núm. 6 del El Trenta-nou, a càrrec d’Esther
Plaza, membre del GREF.
A les 18:00 h
Conferència inaugural: “El món concentracionari”, a càrrec
d’Anna M. García, professora d’Història Contemporània de
la Universitat de Girona i membre de Triangle Blau. Associació per a la difusió i la preservació de la memòria
històrica.
A les 19:00 h
Acte d’homenatge a Ramon Tauler i Valls (EPD), antic
membre del GREF, a càrrec de l’historiador Gerard Bussot.

Diumenge, 22 gener de 2006
A les 17:30 h
“Els catalans que van morir als camps nazis”. Visió i comentari de la pel·lícula d’A. Resnais Nit i boira, a càrrec de
Pilar Molins Cid, filla del deportat Joan Molins Maynou.
Berenar de germanor.

Dissabte, 28 de gener de 2006
Marxa pels camins de l’exili. Visita de Cotlliure, Argelers i la
maternitat d’Elna. Per més informació, adeçar-se a l’Arxiu
Municipal o al Museu d’Història.

Del 16 al 30 de gener de 2006
Desembarcament d’un tren de refugiats en camí cap al camp de Bram. (Tret de Camps du mepris des chemins de l’exil à ceux de la
resistance 1939-1945, de Grando, R., Queralt, J., Febrés, X. Edit. Trabucaire, Perpinyà, 1999).

“És evident que mai no ens mostrarem
cruels i sense cor, si no és necessari.
Nosaltres els alemanys som l’únic
poble de la terra que respecta en cert
grau els animals, per la qual cosa amb
major motiu tractarem amb consideració aquests animals humans”.
Government of Catalonia — El Trenta-Nou (2002-2006), 1/1/2006, page 1

A

mb aquestes dures paraules s’expressava
Himmler a propòsit dels presoners dels
camps de concentració nazis.
Avui el llegat universal per excel·lència,
l’herència dels fets esdevinguts, la història, ens presenta els
camps de concentració o els camps de treball com l’aplicació pràctica d’uns mètodes pensats per un tipus de gent que
mai no va creure que els “drets humans” fossin un concepte
universalment digne de consideració.

Exposició “Exili, resistència i deportació” de l’Amical Mauthausen i altres camps de concentració nazis.
>>> TOTS ELS ACTES TINDRAN LLOC AL MONESTIR
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