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Què és el projecte de la XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ 
DEL FEIXISME. “MAI MÉS”, de l’Amical? 

 
 

1.-Introducció 
 
L’any 1962, ex deportats i deportades dels camps de concentració nazis, constitueixen 
l’associació “Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme a 
Espanya. 
 
L’associació recull la seva experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels camps 
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també l'experiència, i la 
defensa de  la II República i els valors per ella encarnats.  
 
Recollim els valors de la Declaració Universal dels Drets Humans, fent  nostre l’article 1;  i 
assumim el laïcisme i l’internacionalisme com a valors , juntament amb la renuncia a la 
guerra plasmada a la constitució de 1931. 
 
Els juraments de Mauthausen i Buchenwald, son el nostre principal horitzó. 
 
D’aquesta experiència i voluntat, en neix la missió de l’Amical:  treballar per la 
conservació de la memòria històrica de la deportació republicana, pel reconeixement 
jurídic de les víctimes  i per a la prevenció del feixisme i la defensa dels Drets Humans. 
 
 

2.-Projecte AMICAL 
 
El projecte de l’Amical recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ 
DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics: PROJECTE BUCHENWALD - 
MAUTHAUSEN. 
 
Els OBJECTIUS del projecte: 
 
a) Conservar la memòria històrica de la deportació republicana , i 
 
b) Prevenir i sensibilitzar contra el feixisme. 
 



 

 

 

C/ Sils, 1 Baixos     08002 Barcelona   tel 933027594 

www.amical-mauthausen.org / info@amical-mauthausen.org 
5 

Pel desenvolupament del primer objectiu de memòria es realitzen accions de: 
 

a.1) Suport als ex deportats /des i als familiars 
a.2) Recerca documental 
a.3) Conservació de l’arxiu i fons documental 
a.4) Assessorament 
a.5) Accions de divulgació i comunicació 

 
I pel desenvolupament del segon objectiu: 
 

b.1) S’impulsen els projectes des del món local, els projectes amb rostre, a partir 
de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves 
experiències en el relat històric de l’exili i la deportació.  
 
b.2) Amb el suport del municipi determinat, del seu ajuntament i de les entitats 
cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i especialment amb la participació 
dels centres de secundària. 

 
Aquestes accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que 
contemplen: 
 

 Projectes pedagògics 

 Xerrades i conferències 

 Cicles de cinema sobre la deportació 

 Exposicions 

 La commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust 

 Viatges als camps. 

 Treball internacionals amb joves d’altres països 
 
 

3.-Estructura. El projecte de Xarxa 
 
Per al desenvolupament dels objectius i la missió de l’Amical, s’estructura i impulsa el 
projecte de Xarxa. La “XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS”. 
 
Una Xarxa que a partir del món local, de les ciutats, i dels projectes amb rostre, va 
sumant municipis, entitats i centres educatius el país, que es coordinen amb altres xarxes 
de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa. 
 

3.1- La Xarxa local 
 
Formada al voltant de les figures dels deportats/es de la ciutat o barri. Està integrada per 
l’Amical, els centres educatius de la ciutat, les entitats de memòria o culturals, cíviques, 
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etc., i compta amb el suport del municipi. Assumeix el nom genèric del projecte 
“Memòria deportació i prevenció del feixisme”, en l’àmbit local i el subtítol de projecte 
relacionat amb el camp de concentració  centre del treball del nucli local.  
Per exemple: el projecte Buchenwald al Garraf: www.projectebuchenwald.blogspot.com, 
el  Projecte Manresa Mauthausen 
https://allunyament.files.wordpress.com/2015/05/guia-amat-mauthausen.pdf  
http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/detalls/Activitats_Agenda/Projecte-Manresa-
Mauthausen 
o el projecte  Alumnes contra el Feixisme a Gavà 
http://www.insbruguers.cat/projectes/projecte-buchenwald  

 
3.2- La Xarxa nacional 

 
Està formada per dos nuclis: 

 
3.2.1-La xarxa de centres de secundària, amb la implicació dels centres i 
instituts del país, del seu professorat i del seu alumnat, a partir del treball 
curricular especialment a 4at d’ESO i 1er de batxillerat. El centre amb els 
alumnes, desenvolupa les propostes pedagògiques i s’implica i coordina 
amb les activitat ciutadanes. 

 
3.2.2- La xarxa de ciutats, a partir dels convenis amb l’Amical i/o de les 
mocions aprovades pels ajuntaments, aquests s’integren al projecte amb 
el seu suport explícit i amb l’aportació si s’escau de recursos econòmic, 
tècnics o humans per al seu desenvolupament. 

  
3.3-La Xarxa estatal 

 
Està formada per les diferents xarxes de ciutats  i centres educatius que es 
constitueixen inicialment a Catalunya, amb la suma de la xarxa d’altres territoris 
com l’Aragó, el País Basc, Extremadura, País Valencià, Andalusia, Madrid, i 
aquelles comunitats on l’Amical té delegacions pròpies o col·laboracions amb 
entitats de memòria de l’indret. 

 
3.4- La Xarxa europea 

 
La voluntat de conservació de la memòria històrica republicana i la tasca de 
prevenció del feixisme, demanda ineludiblement la participació d’altres agents 
europeus, especialment de països fortament vinculats a la causa de l’Amical, com 
poden ser França, Àustria o Alemanya. 
 
La relació entre les ciutats catalanes i espanyoles com les que actualment ja estan 
col·laborant amb l’Amical (Vilanova i al Geltrú, Manresa, Santa Coloma de 
Gramenet, Vilafranca, Sant Celoni, Barcelona, etc.), amb ciutats com Mauthausen 

http://www.projectebuchenwald.blogspot.com/
https://allunyament.files.wordpress.com/2015/05/guia-amat-mauthausen.pdf
http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/detalls/Activitats_Agenda/Projecte-Manresa-Mauthausen
http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/detalls/Activitats_Agenda/Projecte-Manresa-Mauthausen
http://www.insbruguers.cat/projectes/projecte-buchenwald
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o Weimar, tan sigui per mitjà dels seus ajuntaments, i especialment amb els seus 
joves, com potenciant una relació entre centres, amb els viatges als camps, 
assoleix un alt potencial sensibilitzador i educatiu. 

 

4.-Metodologia  
 
L’inici del projecte “Mai Més” i de Xarxa, en un territori contempla: 
 

4.1- Sota la coordinació de l’Amical de Mauthausen, 
 
4.2- Recollir la implicació, inquietud i voluntat d’un o més professors i professores 
de secundària d’un centre, disposats a participar en el projecte i a integrar-lo en 
la seva tasca docent dins de la matèria de la seva competència. 

 
 

4.3-Iniciar el treball de sensibilització i divulgació. Programar una primera xerrada 
explicativa del projecte, i començar a definir el full de ruta. 

 
4.4- Fer la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat. 

 
4.5- Estendre la proposta a la resta del centre i, posteriorment, a altres centres de 
la localitat. Presentar una proposta o document d’adhesió. 

 
4.6- Proposar i implicar en el projecte a entitats culturals i cíviques. 

 
4.7- Proposar a l’Ajuntament l’adhesió al projecte i la signatura d’un conveni amb 
l’Amical. Presentar una proposta de moció. 

 
4.8- Definir un programa d’activitats conjunt, que inclogui les possibles activitats 
esmentades com a programes pel compliment i dels objectius. 

 
4.9- Proposar la commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust i de 
prevenció de crims contra la humanitat, en un lloc emblemàtic de la ciutat. 

 
4.10- Organitzar un viatge al camp de referència dels deportats locals. 
 
4.11- Crear la “Xarxa local de Memòria i prevenció del Feixisme”. 
 
4.12- Integrar-se i implicar-se en la xarxa nacional. 
 
4.13- Implicar-se en la possible relació estatal i europea amb centres i ciutats 
d’altres països. 
 
4.14- Vetllar per la continuïtat de la proposta.  
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5.-Esquema 
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6.- Propostes d’Adhesió a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció 
del Feixisme. Mai Més”. 
 

6.1- La xarxa preveu l’adhesió a la mateixa d’institucions, administracions locals i 
centres educatius, per anar configurant els nuclis de treball amb els enllaços 
corresponents entre ells i entre els altres nuclis. 

 
6.2.- L’adhesió es pot formalitzar per mitjà de la signatura d’un document 
d’adhesió, en els cas de les entitats , associacions i centres educatius; i per mitjà 
d’una moció aprovada pel ple corresponent en el cas de les administracions 
locals. 
 
6.3.-Pel bon funcionament i la coordinació de la Xarxa, cal avançar cap a la 
signatures de convenis de col·laboració entre l’Amical Mauthausen i els diferents 
Ajuntaments implicats. 

 
6.4.- La Xarxa te com a base com el món local (Ajuntaments, Entitats i Centres de 
Secundària), però pel seu suport i enfortiment, es podran considerar adhesions 
d’àmbits i  d’institucions i governs supralocals. 

 
 

7.-Annexos 
 

7.1-Proposta de moció d’adhesió dels Ajuntaments 
7.2-Proposta de convenis tipus entre l’Amical i els Ajuntaments 
7.3-Proposta d’adhesió dels centres de secundària 
7.4-Proposta d’adhesió d’entitats i associacions.  
7.5- Proposta de carta a les entitats 
7.6- Exemples de cartells d’activitats 
7.7-Fes-te soci/a de l’Amical 
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ANNEX 7.1 
 

PROPOSTA MOCIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA 
“XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS” 

 
La recuperació i defensa de la memòria històrica, es un deure indefugible de les societats 
democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir. Perquè esdeveniments com 
la barbàrie nazi no es torni a repetir. 
 
El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més” té, com a 
objectiu fonamental, recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels 
deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar perquè “mai més” es 
repeteixin situacions semblants. 
 
I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones de  la 
localitat, que el feixisme va internar en els camps nazis. Son projectes “amb rostre” que 
han d’aportar a la ciutadania i a la joventut  la memòria que ha d’esdevenir compromís. 
  
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya és 
una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics deportats 
amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport mutu i 
endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una tasca de 
divulgació de la seva tràgica experiència. Actualment  l’associació, la més antiga 
d'Espanya en el camp de la preservació de la memòria del passat, compta gairebé amb 
un miler de socis, repartits per tot l’estat i també a altres països d'Europa i Amèrica. La 
seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó,  Astúries, Galícia, 
Madrid, País Basc i València. A nivell internacional, l'Amical ostenta la representació 
espanyola als Comitès Internacionals de Buchenwald i Mauthausen, i manté estretes 
relacions amb amicals dels diversos camps, a França i altres països, que han permès la 
implicació en projectes d’abast europeu.  
 
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de testimonis 
directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les experiències del 
passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els joves. La contínua 
vulneració dels Drets Humans, arreu del món, i els intents, sovint malintencionats, de 
deformar el passat de lluita per les llibertats dels republicans deportats, ens obliguen a 
treballar en la línia de l’anàlisi històrica i del seu coneixement i reconeixement.  
 
L’associació recull l’experiència personal  de la deportació, l’exili, el pas pels camps 
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència, i la lluita 
per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el 
gran marc de l’humanisme i la justícia social. 
 
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la conservació 
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de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del feixisme i el 
projecte Amical que recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ 
DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics: PROJECTE BUCHENWALD-
MAUTHAUSEN. 
 
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de  conservar  la 
memòria històrica de la deportació republicana , i prevenir i sensibilitzar contra el 
feixisme, s’impulsen els projectes des del mon local, els projectes amb rostre, a partir de 
les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves experiències en el 
relat històric de l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi, del seu 
ajuntament i de les entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i 
especialment amb la participació dels centres de secundària. 

 
Las accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que contemplen 
entre altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle de cinema sobre la 
deportació; Exposicions; La commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust; o els 
Viatges als camps. 
 
Per a l’execució  dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de Memòria i 
de Prevenció del Feixisme. Mai Més. Una Xarxa que a partir del món local, de les ciutats, 
i dels projectes amb rostre, vol sumar  municipis, entitats i centres educatius del país, 
que es coordinin amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa. 
 
Per tot això L’Ajuntament de   .......................................... 
 
ACORDA 
 
Adherir-se  a la Xarxa “Mai Més”, per a participar conjuntament amb l’Amical en la tasca  
de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica dels 
deportats i deportades de la localitat i amb la implicació amb altres entitats culturals i 
cíviques i especialment amb el/els Centres de Secundària de la ciutat,  definir i realitzar 
conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra societat una societat més 
justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme. 
 
Signar un conveni de col·laboració  amb l’Amical de Mauthausen i altres camps per a  
l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més i del Projecte 
Mauthausen/Buchenwald. 
 
Comunicar aquest acord a l’Amical de Mauthausen i altres camps. 
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ANNEX 7.2 
 

PROPOSTA DE CONVENI TIPUS ENTRE L’AMICAL I ELS AJUNTAMENTS 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ........................I  L’ AMICAL DE 
MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS  I TOTES LES VÍCTIMES DEL NAZISME D’ESPANYA. 

 
 
 

A ................. a ......de .................. de 20--. 
 
D’una part, l’Il·lm/a. Sr/a.,...................................... Alcalde/ssa – President/a de 
l’Ajuntament de ......................................, amb domicili a ......................de 
................................ (codi postal) i CIF núm. .............. 
 
I de l’altra part, el Sr. Enric Garriga i Elies, President d’Amical Mauthausen i altres camps i 
de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, amb domicili a c/ Sils 1, baixos -08002 
Barcelona-   i el  NIF  G 59146555. 
 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
Que l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, 
entitat sense ànim de lucre, constituïda per supervivents dels camps de concentració i 
extermini del règim nazi, així com per familiars i amics de les víctimes del nazisme que 
col·laboren amb l’objectiu de fer conèixer el que hi va passar i recordar la memòria dels 
que hi varen morir i patir, per tal d’alertar als ciutadans d’avui, especialment els més 
joves, dels perills de certes ideologies que poden desembocar cap a la intolerància i cap 
l’anul·lació de drets de les persones i els pobles 
 
Que l’ajuntament de ................................... vetlla pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de ............................. com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han 
de prendre les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació 
de tots els ciutadans i ciutadanes que han patit persecució com a conseqüència de la 
defensa de la democràcia i les llibertats. 
 
Que l’Ajuntament de ........................................ vetlla perquè la memòria històrica es 
converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, 
del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit 
persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència. 
 
S’estableix el present conveni de col·laboració, en base als següents: 



 

 

 

C/ Sils, 1 Baixos     08002 Barcelona   tel 933027594 

www.amical-mauthausen.org / info@amical-mauthausen.org 
14 

P A C T E S 
 
PRIMER.-  Amb el present conveni  l’ajuntament de ......................... i l’Amical 
Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, es 
comprometen a activar una col·laboració estable, que afavoreixi el recíproc 
desenvolupament mitjançant la programació i gestió comuna d’iniciatives, acords i 
intercanvis de coneixements i competències. 
  
SEGON.-  Ambdós parts es comprometen a involucrar institucions, universitats, 
organitzacions civils, i els recursos humans i financers disponibles, per al bon 
desenvolupament de les iniciatives que es decideixi impulsar. 
 
 
TERCER.-  Ambdues parts es comprometen a identificar les accions a realitzar 
conjuntament, i a planificar les activitats per tal que el present acord tingui una aplicació 
concreta i eficaç.  
 
Amb aquesta finalitat des de l’ajuntament  
 

1. Es farà una aportació de..........€, per a la realització de les activitats a realitzar. 
  

I és donarà suport a: 
 

1. A participar de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més, i a 
participar de les trobades d’ajuntaments de la Xarxa. 

 
2. Facilitar i convidar a formar part del projecte i de la Xarxa a les entitats culturals o 

cíviques de la vila. 
 

3. A la coordinació i implicació dels centres de secundària de la ciutat al projecte 
Mauthausen/Buchenwald i a la Xarxa Mai Més. 
 

4. Donar suport institucional als projectes de visites educatives sobre els drets 
humans als camps de concentració de Buchenwald i Mauthausen, tot facilitant la 
relació institucional entre les ciutats de Weimar i Mauthausen (o les que es 
defineixen d’acord amb les relacions entre municipis), i les relacions que es 
puguin establir amb centres d’aquestes i altres ciutats.  
 

5. El Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat, 
facilitant la infraestructura necessària per desenvolupar l’acte institucional.  

 
6. Suport a la impressió i difusió del material sobre les activitats del projecte 

Mauthausen / Buchenwald. 
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7. Facilitar en la mesura de les possibilitats les infrastructures i equipaments 
municipals per al desenvolupament de les activitats i exposicions. 
 
 

Amb aquesta finalitat des de l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les 
víctimes del nazisme d’Espanya, és participarà i es donarà suport a: 
 

1. La Comissió de la Memòria Històrica creada per l’ajuntament amb l’objectiu de 
recordar, mantenir, recuperar i transmetre la memòria històrica de la ciutat des 
de principis del segle XX fins a 1975, com a salvaguarda fonamental per evitar la 
repetició de qualsevol tipus de violació als Drets Humans.  

 
2. Participar en els projectes i accions que realitzi l’ajuntament i siguin coincidents 

amb els objectius de l’associació.  
 

3. Participar en els projectes i accions que realitzi l’ajuntament i que es demani la 
participació de les entitats i associacions de la ciutat.  

 
4. Realitzar xerrades i conferencies als centres de secundària de la ciutat , d’acord 

amb el programa definit. 
 

5. Participar en possibles cicles de Cinema o Documentals  sobre la Deportació als 
camps Nazis, coordinant-se amb l’entitat................ de la vila.  

 
6. Participar i coordinar una exposició sobre la temàtica de la deportació amb el 

suport de l’ajuntament o de l’entitat ................. 
 

7. Coordinar amb els centres educatius i altres entitats de la ciutat el bon 
desenvolupament del projecte Buchenwald i Mauthausen. 

 
8. Coordinar i gestionar el suport als viatges dels alumnes als camps i en particular 

el suport de la Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors i Cooperació, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación. 
 

 
QUART.- El present conveni té una vigència d’un any natural a partir de la data següent a 
la signatura del present, essent prorrogat automàticament anualment si les parts no el 
denuncien notificant-li fefaentment a l’altra part amb un previ avís de trenta dies 
d’anticipació a la seva efectivitat. 

 
CINQUÈ.-  Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per avinença de les parts signatàries. 
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c) Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius.  

 
SISÈ.-  La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alcalde/ssa de .......................   El president d’Amical Mathausen  
Sr/a. .......................................   Sr. Enric Garriga i Elies 
 
 
                                                                    
 

                           El secretari /a  
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ANNEX 7.3 
 
 

PROPOSTA  D’ADHESIÓ de l’INS................................ de ..............................a la 
“XARXA DE MEMORIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS” 

 
Atès que la recuperació i defensa de la memòria històrica, es un deure indefugible de les 
societats democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir. Perquè 
esdeveniments com la barbàrie nazi no es torni a repetir. 
 
Atès que el projecte de “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, te  
com a objectiu fonamental, recuperar els valors de la 2ª República, i els valors 
republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i 
la justícia social. 
 
Que és important defensar la memòria dels deportats i deportades espanyols i catalans, i 
sensibilitzar perquè “mai més” es repeteixin situacions semblants. 
 
Atesa la imperant necessitat en l’actualitat de sensibilitzar sobre els valors de la 
tolerància i prevenir sobre les actituds feixistes, racistes i xenòfobes. 
 
Ates que aquesta finalitat es compartida amb els objectius educatius i formadors del 
centre i que el projecte, els seus programes i les seves activitats tenen un alt valor 
educatiu i pedagògic, i complementen les activitats pròpies del nostre centre, 
 
EL INS...................................... de   .......................................... 
s’adhereix al Projecte ......Mauthausen / Buchenwald;  i a la Xarxa “Mai Més”, per a 
participar conjuntament amb l’Amical en la tasca  de sensibilització, divulgació i 
prevenció del feixisme, en la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat i 
amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i amb l’ajuntament de la nostra 
ciutat,  definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra 
societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Data, segell  i signatura 
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ANNEX 7.4 

 
PROPOSTA  D’ADHESIÓ de l’ASSOCIACIÓ / ENTITAT.................................... a la 

“XARXA DE MEMORIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME. MAI MÉS” 

 
Atès que la recuperació i defensa de la memòria històrica, es un deure indefugible de les 
societats democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir. Perquè 
esdeveniments com la barbàrie nazi no es tornin a repetir. 
 
Atès que el projecte de “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, te  
com a objectiu fonamental, recuperar els valors de la 2ª República, i els valors 
republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i 
la justícia social. 
 
Que és important defensar la memòria dels deportats i deportades espanyols i catalans, i 
sensibilitzar perquè “mai més” es repeteixin situacions semblants. 
 
Atesa la imperant necessitat en l’actualitat de sensibilitzar sobre els valors de la 
tolerància i prevenir sobre les actituds feixistes, racistes i xenòfobes. 
 
Ates que aquesta finalitat es compartida i se suma als objectius educatius dels centres 
participants i representa una oportunitat de la nostra entitat /associació d’aportar a la 
xarxa i a la societat els valors de la cultura i la democràcia que ens son pròpies.   
 
 
L’Associació/Entitat.....................................de.......................................... 
S’adhereix al Projecte...............Mauthausen / Buchenwald;  i a la Xarxa “Mai Més”, per 
a participar conjuntament amb l’Amical en la tasca  de sensibilització, divulgació i 
prevenció del feixisme, en la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat i 
amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i amb l’ajuntament de la nostra 
ciutat,  definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra 
societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme. 

 
 
 
 
 
 

Data, segell i signatura 
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ANNEX 7.5 
 

Proposta de carta de l’Amical per a incorporar ajuntaments, entitats i instituts a la 
Xarxa Mai Més. 

 
 
Benvolguda/benvolgut, 
 
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya és 
una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics deportats 
amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport mutu i 
endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una tasca de 
divulgació de la seva tràgica experiència. Actualment  l’associació, la més antiga 
d'Espanya en el camp de la preservació de la memòria del passat, compta gairebé amb 
un miler de socis, repartits per tot l’estat i també a altres països d'Europa i Amèrica. La 
seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó,  Astúries, Galícia, 
Madrid, País Basc i València. A nivell internacional, l'Amical ostenta la representació 
espanyola als Comitès Internacionals de Buchenwald i Mauthausen, i manté estretes 
relacions amb amicals dels diversos camps, a França i altres països, que han permès la 
implicació en projectes d’abast europeu.  
 
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de testimonis 
directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les experiències del 
passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els joves. La contínua 
vulneració dels Drets Humans, arreu del món, i els intents, sovint malintencionats, de 
deformar el passat de lluita per les llibertats dels republicans deportats, ens obliguen a 
treballar en la línia de l’anàlisi històrica i del seu coneixement i reconeixement.  
 
L’associació recull l’experiència personal  de la deportació, l’exili, el pas pels camps 
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència, i la lluita 
per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el 
gran marc de l’humanisme i la justícia social. 
 
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la conservació 
de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del feixisme i el 
projecte Amical que recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ 
DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics : PROJECTE BUCHENWALD-
MAUTHAUSEN. 
 
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de  conservar  la 
memòria històrica de la deportació republicana , i prevenir i sensibilitzar contra el 
feixisme, s’impulsen els projectes des del mon local, els projectes amb rostre, a partir de 
les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves experiències en el 
relat històric de l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi, del seu 
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ajuntament i de les entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i 
especialment amb la participació dels centres de secundària. 
Es per tot això que adrecem a vostè, en representació del seu 
ajuntament/entitat/institut, per a concertar una trobada personal, i poder plegats veure 
les possibles vies de col·laboració entre ambdues institucions, i definir dins del marc 
general del projecte que estem impulsant quins podrien ser els més adients a la ciutat. 
 
Aquesta relació inicial es pot completar amb la incorporació d’altres  agents i entitats, i 
avançar a la creació d’un cercle local d’aquesta xarxa de memòria i prevenció del 
feixisme, i també amb la signatura d’un conveni que reflecteixi l’acord i les accions a 
desenvolupar. 
 
Us adjunto el document marc d’aquesta Xarxa, que inclou diferents models de convenis i 
acords, i també els enllaços on podeu trobar més informació. 
 
A l’espera de saludar-vos personalment.. 
 
 
 
 
Enric Garriga 
President 
 
www.amical-mauthausen.org  
www.projectebuchnewald.blogspot.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amical-mauthausen.org/
http://www.projectebuchnewald.blogspot.com/
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7.6  EXEMPLES DE CARTELLS I ACTIVITATS DE LA XARXA 
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7.7    FES-TE SOCI/A  DE L'AMICAL MAUTHAUSEN 
 
L’ Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme és una entitat 
sense ànim de lucre que es finança exclusivament gràcies a les subvencions 
d’institucions públiques i a les aportacions del seu miler de socis. La quota anual, a més 
d’ajudar a conservar la memòria i a col·laborar en la prevenció del feixisme,  dóna dret 
als socis a rebre per correu el butlletí informatiu quadrimestral, a prendre part en veu i 
vot en les assemblees anuals de l’associació així com a participar i a estar informat sobre 
qualsevol de les activitats que organitza. 
 
http://www.amical-mauthausen.org/cat/soci-amical            
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