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Activitats: VI Trobada de la Xarxa Mai Més
Enviada per xvalls2 el 03/Mai/2018 - 07:44

La sisena trobada d’alumnes de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme, Mai Més, tingué lloc el divendres,
27 d’abril, a Sabadell. Impulsat per Amical de Mauthausen i l’Ajuntament, l’esdeveniment es celebrà durant tot el
matí i reuní a més de 200 joves de dinou instituts – tretze de Catalunya, dos del País Valencià, dos de Perpinyà i
dos d'Alemanya, entre els quals el nostre Institut Pius Font i Quer.
La trobada complí l’objectiu de ser un punt de relació i contacte entre tots els nois i noies que participem amb
l’Amical dels diferents projectes de memòria. En aquest sentit, la sisena edició permeté continuar avançant en la
coordinació i l’expansió de la Xarxa Mai Més, tant en l’àmbit docent com entre els joves, i afavorir l'intercanvi
d’experiències de les activitats desenvolupades als centres educatius, com ara els viatges als camps de
concentració o els treballs artístics i de reflexió sobre la situació actual a Europa i el rebrot dels partits neonazis.

L’activitat tingué una doble ubicació: la plaça de Sant Roc, que acollí una acció simbòlica conjunta, i l’Espai
Cultura Fundació Sabadell 1859, on es portà a terme l’acte central.
Acció conjunta a la plaça de Sant Roc
Cap a les 10 del matí de divendres, tot l’alumnat participant a la Trobada es reuní a la plaça de Sant Roc. Sigué
després de la benvinguda inicial a l’Espai Cultura, a càrrec del president de l’Amical de Mauthausen, Enric
Garriga i d’estudiants de l’Institut Jonqueres i d’una introducció sobre els principals espais de memòria de
Sabadell, que comptarà amb la col·laboració del Museu d’Història de la ciutat (MHS).
Un cop a la plaça de Sant Roc, fórem rebuts per l'alcalde Maties Serracant, l’acció conjunta s’obrí amb una
actuació musical protagonitzada per alumnat, seguida de la interpretació del Cant dels Deportats, a càrrec de la
soprano Maria Hinojosa, acompanyada de Carlos Fernández, professor de guitarra del Conservatori de Sabadell.
Després es feu sonar la sirena d’alarma antiaèria de Sabadell, que es va fabricar a la nostra ciutat a la vegada
que la que el 26 d’abril del 1937 va alertar els habitants de Gernika del bombardeig imminent per part de l'aviació
de la Legió Còndor, pertanyent a l'exèrcit nazi. El so de la sirena fou un record i homenatge a les víctimes. Tot
seguit es guardà un minut de silenci.
Acte central
Cap a les 11, ja a l’Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, es realitzà una visita a les exposicions i treballs
fets pels estudiants dels centres participants. Destaquem la que mostraren l’alumnat de l’institut Gerbert
d’Aurillac, de Sant fruitós. A 1/4 de 12 començarà pròpiament l’acte central a l’Auditori, amb la intervenció del
regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau.
Durant la trobada es lliurà el III Premi Montserrat Roig i hi hagué diverses intervencions i actuacions per part dels
instituts que integren la Xarxa Mai Més. També es presentà l’espai “Joves per la preservació de la Memòria” a
les xarxes socials. La cloenda, cap a 2/4 de 2 del migdia, comptarà amb la presència del tinent d’alcalde de Drets
de la Ciutadania i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Joan Berlanga; i d’Enric Garriga, president de l’Amical.
Participaran a la Trobada els Instituts Jonqueres i Arraona (Sabadell); Goya (Barcelona), F.X. Lluch i Rafecas,
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Joaquim Mir i Dolors Mallafré (tots tres de Vilanova i la Geltrú); Lacetània, Pius Font i Quer i Lluís de Peguera (tots
tres de Manresa); Gerbert d’Aurillac (Sant Fruitós de Bages); Baix Montseny (Sant Celoni); Cubelles (Cubelles);
Bruguers (Gavà); Lluís Simarro (Xàtiva); Aire Libre (Alacant); Goethe Gymnasium (Weimar, Alemanya); Salzmann
Schule (Gotha, Alemanya); Lycèe Aristides Maillol i Lycèe François Aragó (Perpignan) i el Pedagogium Cos (Sant
Boi de Llobregat).
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