Benvolgudes, benvolguts,
Des dels instituts impulsors del Projecte Manresa-Mauthausen i l’Ajuntament de
Manresa, ens adrecem a vosaltres per avançar-vos dues propostes d’activitats de
Memòria Històrica per aquest primer trimestre del 2022:
Amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, us
proposem una activitat compartida amb els centres de secundària de Manresa:
El dijous 27 de gener:
• 10h: Conferència de Dory Sontheimer que es retransmetrà per xarxa per a
que es puguin connectar tots els centres que vulguin (si les circumstàncies
ho permeten, s’aconsella fer-ho amb els grups de batxillerat des d’una sala
junts, per donar-hi més èmfasi, en lloc de fer-ho cada grup des de la seva
classe).
Dory Sontheimer és un testimoni únic sobre l’exili, la deportació i
l’Holocaust. Va néixer a Barcelona i va ser educada com a catòlica en
l’Espanya franquista. Un cop morta la seva mare, va descobrir set caixes
amb fotografies, cartes, passaports i altres documents que li van revelar la
identitat jueva i la dramàtica història de la seva família, víctima de la
persecució i matança de jueus perpetrada pel règim nazi. Aquest fet va
comportar un abans i un després en la vida de Sontheimer , que ha viatjat
arreu del món per completar la investigació sobre el seu passat. Ha publicat
els llibres Les set caixes (2014) i La vuitena caixa(2016). I el 2015 va rebre
el 2n Premi Sant Jordi d’Òmnium Cultural. El 2018 TV3 va emetre el
documental Les set caixes.
Aquest acte es fa amb la col·laboració del Grup DEMD (Exili, Deportació i
Holocaust) del Departament d'Educació i Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya.
•

11.30h: després de la conferència, iniciar un itinerari per les stolpersteine
de la ciutat amb apadrinament i neteja de llambordes, que es repartiran
entre els instituts participants.

•

13h: Acte a Sant Domènec amb lectures o aportacions diverses per part dels
centres: cada grup finalitzarà el seu recorregut a la plaça de Sant Domènec
amb un gest d’homenatge als deportats a la placa commemorativa. Si fos
possible per les mesures de prevenció de la COVID-19 vigents en el
moment, es procuraria que l’acte final fos conjunt.

Per recordar de nou els bombardeigs de l’aviació franquista sobre Manresa i el
final de la Guerra Civil, us proposem fer visites al Refugi antiaeri del Grup
Escolar Renaixença, acompanyades per historiadors membres de l’Associació
Memòria i Història de Manresa. Les visites seran concertades i es faran entre el
19 de gener i el 30 d’abril.
Totes les activitats són gratuïtes i estaran subjectes a les restriccions per prevenció
de la COVID-19 que hi hagi vigents en cada moment i al compliment de les mesures
fixades al document “Especificacions sobre el pla d’actuació per al curs 2021-2022
per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les
activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars”.
Si teniu interès en participar en alguna de les propostes, us heu de posar en
contacte amb nosaltres:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
patrimonicultural@ajmanresa.cat
938753410 ext 37016
Ben cordialment,

Unitat de Patrimoni Cultural
Secció de Cultura
Passeig de Pere III, 27 – 08241 Manresa

