La Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU i la Càtedra de Justicia Social i
Restaurativa de la Universitat Ramon Llull es proposen la celebració d'un cicle de dues
jornades dirigides a donar a conèixer iniciatives per a la cohesió social i experiències
rellevants a nivell internacional i nacional que mostren la superació de ressentiments
històrics i generacionals. Testimonis reals que treballen per reparar el teixit social
malmès per la guerra i altres modalitats d'abusos de drets humans que van executar-se
durant la Guerra Civil espanyola, la dictadura franquista i/o la Segona Guerra Mundial.

MEMÒRIA A 4 VEUS
Memòria a 4 veus sobre la Segona Guerra Mundial

Documents de consulta
✓ « La mémoire partagée d’enfants de déportés et de SS », Coordination
Intercommunautaire Contre l’Antisemitisme et la Difamation, 2018, Publicación
de la CICAD (Ginebra, Suïssa) : http://oldsite2019.cicad.ch/fr/cicad-news-pressreleases-and-feedback-shoah-news/la-mémoire-partagée-d’enfants-dedéportés-et-de-ss
✓ « Solo he sido dueño de mi vida tras revelar la de mi padre » La Vanguardia,
2020 :

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200309/474038271908/solohe-sido-dueno-de-mi-vida-tras-revelar-la-de-mi-padre-nazi.html
✓ « Memòria a 4 veus obre el cicle “Memòria, resiliència i superació de
ressentiments de guerres i dictadures», Fundació carta de la Pau dirigida a
l’ONU, 2020 : http://cartadelapau.org/memoria-a-4-veus-sobre-la-segona-

guerra-mundial-obre-el-cicle-de-memoria-resiliencia-i-superacio-deconflictes-de-guerres-i-dictadures
Altres noticies d’interès:
✓ Vídeo “Memòria a 4 veus primer acte del cicle “Memòria, resiliència i
superació de ressentiments de guerres i dictadures”, Fundació carta de la Pau
dirigida a l’ONU:
https://www.youtube.com/watch?v=MlYpK10QAe0&feature=youtu.be
✓ “Els Matins” 2020, TV3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/elsmatins/victimes-de-lholocaust-alerten-del-resorgiment-de-la-ideologia-de-lodia-europa/video/6033348/?fbclid=IwAR1ySpIIQa539BiLcYusQNd6h1Tqk8rggixvxWQ1mYIeLBZ4NAOdAxzMdA#.Xl9x8qeW2A0.facebook
Coorganitzat per:

Amb la col·laboració de:

I s’afegeix a “Marxa per
la justícia,
el medi ambient i
la PauJAIJAGAT 2020”

AUDIÈNCIES MEMORIALS
Trencant el silenci sobre la Guerra Civil i la dictadura franquista

Aproximació a les Audiències Memorials a Catalunya/Espanya:
✓ “1ª, 2º 3ª Y 4ª GENERACIÓN REPARANDO CONJUNTAMENTE EL TEJIDO SOCIAL
DAÑADO”. Publicació de Reflections, Family victims affected by Nazi crimes,
Hamburg (Germany). Jordi Palou-Loverdos, 2019:
https://reflections.news/es/1a-2o-3a-y-4a-generacion-reparandoconjuntamente-el-tejido-social-danado/
Documents de consulta:
✓ Audiencias Memoriales. Revista RE de pensamiento y opinión, 2019:
https://www.revistare.com/2019/12/audiencias-memoriales-reparando-eltejido-social-danado/
✓ Audiencias Memoriales en Catalunya, Publicació de Reflections, Family victims
affected by Nazi crimes, Hamburg (Germany), 2017. Jordi Palou-Loverdos:
https://reflections.news/es/audiencias-memoriales-en-catalunya/
Altres noticies d’interès:
✓ Vídeo, Audiències memorials 2018 Sant Boi de Llobregat i Sant Joan de
Vilatorrada (3 min), Diputació de Barcelona/AudiMemo:
https://www.youtube.com/watch?v=eWfLtEiDxog
✓ Vídeo, Tercera Audiència Memorial a Sant Joan de Vilatorrada (2 min),
Televisió Pública de Catalunya/AudiMemo:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/tercera-audiencia-memorial-asant-joan-de-vilatorrada/video/5765517/ ,

Dues jornades dedicades a posar en valor la capacitat de resiliència individual i
col·lectiva de les persones i grups afectats directament o indirecta, així com iniciatives
reals de superació de ressentiments històrics.

Coorganitzat per:

Amb la col·laboració de:

I s’afegeix a “Marxa per
la justícia,
el medi ambient i
la PauJAIJAGAT 2020”

