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Aquestes Jornades de Memòria His-
tòrica no han estat alienes als efec-
tes de la pandèmia que patim. Hem 
hagut d’ajornar-les, modificar-ne la 
programació i canviar formats per 
adaptar-nos a la immediatesa de les 
restriccions que ens anaven arribant. 
Malgrat les dificultats, tenim el ferm 
convenciment de la importància de fer 
memòria i, per això, no podem fer una 
altra cosa que tirar endavant aquesta 
tasca. Ara amb més motiu, perquè 
venim de temps difícils per a les clas-
ses populars que, amb la crisi sanitària i 
l’econòmica, han vist la situació encara 
més agreujada.

I aquest és un ambient idoni pel 
feixisme, per fomentar l’odi dels uns 
contra els altres, quan és justament tot 
el contrari: la col·laboració és impres-
cindible per sortir de les situacions de 
dificultat com la que estem vivint. La 
irrupció d’aquests moviments per molts 
indrets del món fan que ens posem 
alerta.

Amb aquest aprenentatge, i coinci-
dint amb la data del 27 de gener, quan 
se celebra el Dia Mundial de Comme-
moració a les Víctimes de l’Holocaust 
i altres genocidis, continuem fent 
memòria i prevenció en les III Jornades 
de Memòria on presentem el projecte 
educatiu de memòria, fem història, tant 
local com internacional, i oferim un 
homenatge als ripolletencs deportats i 
assassinats als camps nazis.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

EXPOSICIONS

Del 20 de gener al 28 de febrer,
a la pl. d’en Clos
“Deportats. Ripolletencs als camps
nazis. 1940-45”
—
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Sabadell i el Museu d’Història de Sabadell. 
La mostra ens situa al Ripollet previ a 
l’esclat de la Guerra Civil i ens descobreix 
la història de cinc ripolletencs que, com 
molts altres, van agafar el camí de l’exili i 
que van acabar morint als camps nazis.

Fins al 20 de gener, al CIP Molí d’en Rata
Visita de la mostra de les llambordes 
Stolpersteine
—
Les llambordes, obra de l’artista l’alemany 
Gunter Demnig en homenatge a les 
víctimes del nazisme, formen part del 
projecte educatiu sobre la memòria de 
l’extermini que es treballa amb els instituts 
de la ciutat.
Les visites són els dimarts al matí
o concertades a:
Tel. 935 946 057
A/e: molidenrata@ripollet.cat

ACTIVITATS

Dimecres 20 de gener, a les 19 h,
al CIP Molí d’en Rata
Xerrada: “La lluita per la memòria avui. 
El projecte de Xarxa Mai Més de l’Amical 
de Mauthausen i altres camps”
—
A càrrec d’Enric Garriga, president
de l’Amical de Mauthausen.
Activitat oberta sobre la deportació 
republicana als camps nazis i els deportats 
de la ciutat.
Accedeix a la xerrada

https://us02web.zoom.us/j/89353012983?pwd=K0pkMUUwczdFNnVTSUlqNzh5SUpIZz09


Divendres 22 de gener, a les 19 h,
al CIP Molí d’en Rata
Presentació del llibre
Memòries i vinyetes
—
A càrrec de l’autor, David Fernàndez 
de Arriba, professor de secundària 
especialitzat en còmic i autor del blog 
Historia y comic.
Una anàlisi del període comprès entre la 
Segona República i la Transició a partir 
d’alguns dels còmics més rellevants dels 
últims anys. També inclou una dotzena de 
propostes didàctiques elaborades a partir 
de còmics per apropar la història a les 
aules.
Accedeix a la presentació

Dimarts 26 de gener, a les 19 h,
al CIP Molí d’en Rata
Xerrada: “Auge i declivi del moviment 
veïnal ripolletenc”
—
A càrrec d’Eduard López Torras, 
historiador i professor d’institut.
Presentació d’un estudi amb noves 
aportacions a l’anàlisi evolutiva del 
moviment veïnal ripolletenc, fent èmfasi 
a la gran capacitat desestabilitzadora que 
exercí i al seu conflictiu declivi.
Accedeix a la xerrada

Dimecres 27 de gener, a les 19 h,
al CIP Molí d’en Rata
“Estudi del cost humà a Ripollet:
1933-1945”
—
A càrrec de Jordi Algué, historiador
i divulgador.
Presentació de l’estudi on s’exposa la re-
cerca bibliogràfica i arxivística del cost 
humà de la violència política a Ripollet 
durant el període de 1933 a 1945. Comprèn 
els anys de la República, la Guerra Civil i 
el primer Franquisme i inclou tota víctima 
fruit de la violència política amb veïnatge 
al municipi al moment dels fets. Parlem, 
doncs, de persones de Ripollet mortes 
en el mateix terme i als seus voltants, als 
fronts de guerra, als camps de concentra-
ció, a l’exili i també a la deportació nazi.
Accedeix a la presentació

Dissabte 30 de gener, a les 18 h,
al Teatre Auditori del Mercat Vell
Cinema: La professora d’història
De Marie-Castille Mention-Schaar.
—
L’Anne Gueguen és una professora 
d’història que, a més, es preocupa pels 
problemes dels alumnes del seu institut. 
Aquest any, com sempre, l’Anne té un 
grup difícil. Frustrada pel seu materialisme 
i la falta d’ambició, l’Anne desafia els 
seus alumnes a participar en un concurs 
nacional sobre què significa ser adolescent 
en un camp de concentració nazi. L’Anne 
usa tota la seva energia i creativitat per 
a captar l’atenció dels seus alumnes i 
motivar-los. A mesura que el termini 
s’acaba, els joves comencen a obrir-se als 
altres i a creure en si mateixos. Un projecte 
que canviarà les seves vides.
En acabar la projecció hi haurà una taula 
rodona.
Reserva d’entrades gratuïtes

https://us02web.zoom.us/j/89768821341?pwd=cFJ3b1Zrb0pxSGJnWUNpUnc1MWpBUT09
https://us02web.zoom.us/j/89396533994?pwd=TUFOd3A0bkFVNWJrNkpjM3dFM21Fdz09
https://us02web.zoom.us/j/86320036600?pwd=QlB5NmxrZ0NNTVdMbGdrNkppeUxiZz09
entrades.teatreauditoridelmercatvell.cat


23 de gener
Col·locació de les Stolpersteine
El que havia de ser l’acte central i públic 
en homenatge als deportats ripolletencs 
serà finalment un acte íntim i familiar, 
amb motiu de les restriccions per l’actual 
situació sanitària. 

ALTRES

Píndola divulgativa: “El projecte
de memòria de les Stolpersteine”
A càrrec de Marta Simó. Explicació del 
projecte de memòria Stolpersteine des del 
seu vessant més artístic i del seu significat. 

RipoQuiz i Peces de la setmana dedicats
a les III Jornades de Memòria Històrica
Les Jornades de Memòria són un bon 
moment per proposar reptes i jocs. Així, us 
plantegem un nou RipoQuiz que posarà a 
prova els vostres coneixements.
També hem preparat unes peces molt 
especials que ens donen l’oportunitat de 
recuperar la memòria dels ripolletencs que 
van perdre la vida als camps nazis.
Els voleu conèixer millor?

Amb la col·laboració del GER — Grup d’Estudis Ripolletencs


