
27 de gener de 2017
MUHBA. Museu Història de Barcelona
Pl. del Rei (Capella Santa Àgata)
18 h 
Conferència “Auschwitz-Birkenau, o la tensió 
entre el paisatge i la memòria” a càrrec de la 
Sra. Marta Marín-Dòmine, directora del Center 
for Memory and Testimony Studies(Canadà).
19 h 
Inauguració de la instal.lació Je vous offre les 
oiseaux – Us ofereixo els ocells, fruit de les 
dades obtingudes en l’encreuament de dues 
experiències: un viatge a Auschwitz-Birkenau 
i la lectura de testimonis de supervivents de 
camps nazis.

30 de gener de 2017
Palau de la Generalitat
18 h
Testimoni de la Dra. Anna Bando, polonesa,  
“Justa entre les Nacions”, conferència “L’holo-
caust també va arribar a Barcelona: el cas de 
la Jenny Kehr”, a càrrec de la Sra. Rosa Sala 
Rose, escriptora, i conferència “Josep Miret 
Musté, conseller de la Generalitat assassinat 
a Mauthausen” a càrrec de la Sra. Rosa Toran, 
vicepresidenta de l’Amical de Mauthausen i 
camps.

Cerimònia del Record 
Plaça de Sant Jaume
19.30 h
Cançó d’obertura a càrrec de Carles Muñoz i 
Håvard Enstad: “Arvoles yoran por luvyas”
Introducció i benvinguda a càrrec del presen-
tador Tomás Morgenstern.
Encesa d’espelmes.
1. En record dels sis milions de jueus 
assassinats pels nazis. Encendrà l’espelma un 
representant de la juventud de la comunitat 
jueva ATID. 
2. En record de la resistència jueva als nazis. 
Encendrà l’espelma  el rabí David Liebersohn, 
de Jabad Lubavich.
3. En record del milió i mig de nenes i 
nens víctimes de la barbàrie nazi. Encendrà 
l’espelma el nen Noam, representant de Bet 
Shalom.
4. En record de les víctimes del poble gitano 
exterminades pels nazis. Encendrà l’espelma 
la Sra. Maria Rubia, presidenta de l’associació 
gitana Nakeramos.  
5. En record dels republicans deportats 
als camps nazis. Encendrà l’espelma la Sra. 
Carme Rei Grangé, neboda de la Sra. Conxita 
Grangé, deportada catalana al camp de 
Ravensbrück, en representació de l’Amical 
Ravensbrück.

6. En record dels altres col·lectius que 
patiren persecució i assassinats pel nazisme. 
Encendrà l’espelma la Sra. Katy Pallàs i la 
seva dona, la Sra. Imma Lluesma juntament 
amb el seu fill Max Lluesma en representació 
de l’Associació de Famílies LGTBI.
7. En record dels “Justos entre les Nacions”, 
aquells homes i dones que arriscaren la seva 
vida per salvar els jueus perseguits. Encen-
drà l’espelma el Cònsol general de Portugal, 
l’Hble. Sr. Paulo Teles da Gama juntament 
amb la Dra. Anna Bando, polonesa, testimoni 
“Justa entre les Nacions”
Durant l’encesa d’espelmes s’interpretarà El 
malei rachamim, pregària jueva pels difunts.
Un minut de silenci per les víctimes 
de l’Holocaust.

Lectura de textos: 
Lectura del jurament dels supervivents en l’alli-
berament de Mauthausen a càrrec dels alum-
nes de l’IES Goya de Barcelona de la Xarxa Mai 
Més de l’Amical de Mauthausen, i lectura de 
text a càrrec del Sr. Uri Benguigui, president de 
la Comunitat Israelita de Barcelona.
Interpretacions musicals:
Gelem gelem (himne del poble gitano)
El cant dels ocells
Cloenda i comiat
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