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Divendres 27 de gener: Commemoració del Dia 
Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust 
amb alumnes a Girona 

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya organitzen aquest divendres a les 12h00 al Museu d’Història dels Jueus el diàleg 

“Holocaust: el deure social de recordar” adreçat a alumnes de l’escola ambaixadora del 

Parlament Europeu a Girona Institut Ermessenda. Prèviament, a les 11h30, els estudiants faran 

una ofrena floral a les llambordes de memòria ‘stolpersteine’ al Jardí de la Infància per recordar 

els gironins deportats als camps de concentració nazi. 

 

 

Aquest divendres, 27 de gener, les 10h00 la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes (C/ Nou 

del Teatre, 1) acollirà un esmorzar informatiu obert a periodistes i mitjans de comunicació amb la 

israeliana Nora Gaón, experta en memòria de l'Holocaust qui ha estat durant vint anys la responsable 

dels projectes educatius en castellà del Museu dels Combatents dels Guettos (Beit Lohamei HaGuetaot). 

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/esmorzar-informatiu-amb-nora-gaon-experta-en-memoria-de-lholocaust
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/oficina-en-barcelona/conmemoracion-dia-internacional-v%C3%ADctimas-holocausto-girona
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/commemoracio-dia-internacional-v%C3%ADctimes-holocaust-girona


A les 11h30 una seixantena d’alumnes “ambaixadors júniors del Parlament Europeu” de 4rt d’ESO de 

l’INS Ermessenda de Girona, acompanyats per l’alcaldessa Marta Madrenas i altres autoritats, faran una 

ofrena floral a les llambordes de memòria “Stolpersteine”, ubicades al Jardí de la Infància (C/ del Carme, 

11) per recordar els gironins deportats als camps de concentració nazi, seguida d’un minut de silenci. 

L’acte és obert als mitjans gràfics. 

A les 12h00 els alumnes assistiran al diàleg “Holocaust: el deure social de recordar”, que tindrà lloc al 

Museu d’Història dels Jueus (C/ de la Força, 8), on hi participaran la Nora Gaón i l’ex diputat al Parlament 

Europeu (2014-2019), filòsof i catedràtic emèrit de la Universitat de Girona, Josep-Maria Terricabras. La 

sessió la moderarà el director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Jordi Font. 

Sobre les Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu 

El programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, del qual participa per segon any l’INS 

Ermessenda, és una iniciativa de la Direcció General de Comunicació, que es va inaugurar pel curs 

acadèmic 2015/2016 amb l’objectiu d’apropar el funcionament del treball legislatiu i polític de la institució 

als alumnes de centres d’ensenyament secundari, en particular als grups de 4t d’ESO, 1r i 2n de 

Batxillerat i al grau mitjà de Formació Professional. 

En aquesta vuitena edició participen a Espanya un total de 117 Escoles Ambaixadores del Parlament 

Europeu, 13 de les quals a Catalunya i 3 a la província de Girona: l’Institut Ermessenda, l’INS Salvador 

Espriu de Salt i l’Institut de Celrà. 

Més informació 

 Briefing del Parlament Europeu sobre el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de 

l'Holocaust (en anglès) 

 Museu dels Combatents del Guetto a Israel 

 Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu  

Contacte 

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  

 

+ 34 93 272 20 44 

 

epbarcelona@europarl.europa.eu  

 

@Europarl_CAT 

 
 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meps/es/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/history/8
https://memoria.gencat.cat/ca/institucio/director/
https://youth.europarl.europa.eu/es/more-information/ambassador-school.html
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_International_Holocaust_Remembrance_Day_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_International_Holocaust_Remembrance_Day_final.pdf
https://www.gfh.org.il/eng
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
mailto:epbarcelona@europarl.europa.eu
http://www.twitter.com/Europarl_CAT

