
                      

 
 

 

 

8ª Trobada d'alumnes de la Xarxa  

de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més 

TONA 2021  
 

 
Benvolgudes i benvolguts, 

 
Com ja sabeu, l’any 2020 vam haver de suspendre la VIII Trobada de joves de 

la Xarxa Mai Més, que s’havia de celebrar a Tona el 24 d’abril a Tona. I atesa la 
situació de la pandèmia aquest curs i previsiblement en tot el que resta d’any, 

serà també impossible dur a terme el nostre objectiu, de reunir com cada any 
a nois i noies de tots els centres educatius del país, que col·laboren amb 

l’Amical de Mauthausen i altres camps a través d’aquest projecte de Xarxa, en 

la defensa de la memòria de la deportació, els Drets Humans i la prevenció del 
feixisme. 

 
Però com que no volem deixar passar un nou curs sense  que tingui lloc 

aquesta emblemàtica trobada, i comprenent que els moments actuals, per 
alumnes i professorat son complicats i difícils , us proposem una acció, simple, 

però pensem que rellevant que aquest any ens ajudi a fer la Trobada de 
manera més simbòlica i alhora emotiva. 

 
Una acció a executar la setmana del 5 de maig, “Dia d’homenatge als 

espanyols deportats i morts als camps de concentració i a totes les 
víctimes espanyoles del nazisme” 

 
Us proposem que cada centre, escola, institut, faci una foto o un vídeo 

a un grup (gran o petit) d’alumnes, davant d’un espai significatiu per 

la memòria de la seva ciutat , amb un cartell amb les lletres MAI MÉS , 
i pengi aquesta foto a les xarxes amb els hastags 

 #VIIItrobadajovesxarxamaimes  i #MAIMES. 
 

Aquestes fotos s’enviaran a l’Amical (info@amical-mauthausen.org ) i s’aniran 
penjant també al web de la Xarxa Mai Més – Trobades de joves. 

 
Perquè cal seguir treballant per la memòria i contra el feixisme cada dia, no 

podem deixar passar el temps sense intentar barrar-li el pas, i el nostre jovent 
ho ha de poder manifestar, aquest any, com tots els altres. 

 
Cordialment,     

 
                                                             

Amical de Mauthausen i altres Camps , Institut de Tona  i   Ajuntament de Tona                                                            
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