PROJECTE BUCHENWALD - ACTIVITATS Curs 2018-2019
Activitat

Hora

Lloc

Breu resum

Xerrada sobre la ruta Dilluns
de l’exili.
10/12/18

Data

11h

Escola Pia

Xerrada
sobre
el Dimecres
Projecte Buchenwald. 12 /12/17

8h
9h

Escola

Xerrada de l’escriptora-historiadora Assumpta Montellà,
autora dels llibres “La Maternitat d’Elna” i “El setè camió”,
que ens farà de guia, durant la ruta de l’exili.
Enric Garriga, president de l’Amical Mauthausen, explicarà
el projecte.

Ruta de l’exili.

10/01/19
11/01/19

Tot el dia

Sud de França

PAE. La memòria del
futur.“Sobreviure”.

Dilluns
14/01/19
4t Tau

9-10h

Escola

Gener 2019

Hores
classe

Escola

Dissabte
26/01/19

19h

Plaça Peixateria

Excursió a sud de França per seguir la ruta de l’exili que
van fer els republicans espanyols. Visita a Figueres,
travessa de la frontera, maternitat d’Elna, Cotlliure, platja
d’Argelers i camp de Rivesaltes.
Testimonis “Grup de dones amb memòria” de VNG

Dimecres
16/01/19
Preparació del text del
Dia Internacional de
l’holocaust.
Commemoració del
Dia Internacional de
l’Holocaust.
Cantada i lectura de
textos.

Preparació del text pel Dia internacional de l’holocaust.
Activitat que es fa coincidir amb la Setmana de la
Solidaritat.
Acte en record i memòria de totes les víctimes dels camps
nazis i també per la prevenció i les víctimes dels crims
contra la humanitat. Aquest acte comptarà amb la
participació de representants dels diferents col·lectius de
víctimes del feixisme i de la representació de les primeres
autoritats locals. Els alumnes de tots els centres de
secundària implicats en el projecte són els protagonistes i
conductors de l’acte.

Xerrada amb Gilberto
Salmoni, ex deportat a
Buchenwald .

14/02/19

Xerrada dels alumnes
del IES. Lluch i
Rafecas.
VII Cicle de cinema.

Exposició.

Visita al Museu
d’Història de
Catalunya i taller.
Trobada d’alumnes.
(Alguns alumnes) ?

Diari de la guerra civil
espanyola.

UPC / Neàpolis

Xerrada amb amb el Sr.Gilberto Salmoni, ex deportat italià
a Buchenwald i un dels pocs supervivents que encara
resten vius.

Febrer/març A
concretar

Escola

14/03/19
22/03/19
05/04/19l
A concretar.
Del
25/03/19 al
14/04/19
3/04/19

19h

Teatre Principal

Xerrada dels alumnes de 2n de batxillerat dels alumnes del
IES. Lluch i Rafecas que han visitat els camps de
concentració.
A concretar

A
concretar

Centre cívic de
la Geltrú

Exposició sobre la deportació republicana als camps de
concentració nazis.

Matí

MHC

Museu d’Història de Catalunya. Taller “Viure i morir a la
guerra civil Espanyola”. Visita sala segle XX.

26/04/19

Matí

Sant Boi de
Llobregat

Trobada d’alumnes de secundaria de tot Catalunya per
potenciar l’intercanvi entre l’alumnat i la promoció i
divulgació del punt de vista dels joves.

Escola/casa

Elaboració d’un diari personal d’un personatge fictici que
viu la guerra civil espanyola i el posterior exili a un camp de
concentració.

De
desembre a
maig

12h

_____

