
Bert i Claret / Arxiu Nacional de Catalunya

P
ro

g
ra

m
a 

20
22

2
1

 f
e
b
re

r



Peu de la Creu, 4
08001 Barcelona
Tel. 93 624 73 51
memorialdemocratic@gencat.cat

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 
cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 
d’identificació visual.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 
http://identitatcorporativa.gencat.cat

2

Sumari

1. Eixos estratègics de programació 3
 Els altres catalans de Francesc Candel: el mirall d’un canvi
 Els camps francesos. La iconografia dramàtica de l’exili del 39
 Una xarxa civil de memòria democràtica
 Esport, política i civisme

2. Programes permanents 5 
 Projecte ”Stolpersteine”
 Grans línies de pensament polític. L’anarquisme a Catalunya
 Les dones. Una memòria inclusiva
 Educacio i Memòria
 Xarxa d’Espais de Memòria
 La memòria heretada. Segones (i terceres) generacions

3. Eines i formats 7
 Commemoracions i actes d’homenatge
 Publicacions
 Subvencions

4. Pressupost 8

Programa 2022

mailto:%20memorialdemocratic%40gencat.cat


Peu de la Creu, 4
08001 Barcelona
Tel. 93 624 73 51
memorialdemocratic@gencat.cat

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 
cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 
d’identificació visual.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 
http://identitatcorporativa.gencat.cat

3

1. Eixos estratègics de programació

El Memorial Democràtic planteja, per a la programació de 2022, uns eixos estratègics 
específics que han de vertebrar activitats diverses: des de conferències i col·loquis fins a 
publicacions o exposicions itinerants. Al costat d’aquests eixos, que no se circumscriuen 
necessàriament a un any, el Memorial continuarà duent a terme les línies d’actuació, les 
activitats permanents i les col·laboracions de tota mena que corresponen a la seva missió de 
preservar i divulgar la memòria col·lectiva del període que va entre 1931 i 1980, i proclamar la 
vigència dels valors democràtics. 

Els altres catalans de Francesc Candel: el mirall d’un canvi

La publicació l’any 1965 del llibre Els altres catalans de Francesc 
Candel va situar davant de la societat catalana un mirall nou, 
contundent i sacsejador, que presentava un canvi profund: la 
transformació demogràfica dels anys cinquanta i començament dels 
seixanta del segle passat, d’un volum i d’una profunditat excepcionals, 
tant en la història del país com en relació amb altres llocs del món, 
per l’efecte d’una forta immigració a les zones urbanes industrials, 
acompanyada del despoblament de moltes comarques rurals. 

Els camps francesos. 
La iconografia dramàtica de l’exili del 39

L’allau de refugiats que va provocar la retirada de 
1939 a través de la frontera amb França va generar 
una realitat dramàtica: la dels camps del sud de 
França, amb unes condicions de vida duríssimes, 
que recorden més les d’un camp de presoners que 
un espai d’acollida. Espais de dolor i memòria que 
van generar una representació literària i visual molt 
poderosa, però sovint poc coneguda. L’any 1942 es 
publicava Xabola, d’Agustí Bartra, a partir d’aquella 
experiència, anterior a la dels camps nazis.  

Fundació Paco Candel.

Archives départementales des Pyrénées-Orientales.
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Una xarxa civil de memòria democràtica

L’any 2002 es llegia al Liceu de Barcelona el Manifest per 
a un memorial democràtic, amb el qual les entitats civils 
dedicades a la memòria democràtica reclamaven l’existència 
d’una eina institucional per preservar-la i divulgar-la. El 
manifest va ajudar a fer visible l’existència a Catalunya d’una 
important xarxa civil d’entitats de memòria, algunes nascudes 
en la clandestinitat. Recordar aquell manifest és reconèixer 
i divulgar l’existència d’aquesta riquíssima xarxa civil de 
memòria.

 Esport, política i civisme

La relació de l’esport amb la política ha estat 
evident al llarg de tot el segle XX. En el nostra cas, 
el franquisme –com altres règims autoritaris– va 
utilitzar l’esport com a eina d’uniformització de la 
població. Però l’esport també va ser la manera 
d’expressar els valors positius de la solidaritat, el 
compromís, la fraternitat, la catalanitat i l’organització 
social. Catalunya va generar una xarxa civil esportiva 
extraordinària, d’una densitat excepcional, al marge 
del règim i de les institucions, amb presència a tot el 
país.

Bert i Claret/ Arxiu Nacional de Catalunya.

Obra de l’artista Pere Díez Gil, per l’acte 
d’homenatge al Liceu l’any 2002.
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2. Programes permanents

A més d’aquests objectius estratègics específics per a 2022, el Memorial Democràtic mantindrà 
en la programació les línies permanents de continuïtat, que compleixen l’objectiu general de 
preservar i divulgar la memòria democràtica. Algunes d’aquestes línies són les següents:

Projecte ”Stolpersteine”

El Memorial Democràtic manté l’impuls a Catalunya del projecte europeu de les stolpersteine 
(llambordes per ensopegar-hi), en col·laboració amb els ajuntaments, els consells comarcals, 
les entitats memorialistes i els centres d’estudi locals. Aquest any es col·locaran un centenar 
d’aquestes llambordes, en record dels deportats que van ser víctimes dels camps nazis, que se 
sumaran a les 398 ja instal·lades.

Grans línies de pensament polític. L’anarquisme a Catalunya

Continuant el cicle d’exposicions dedicades als grans corrents del pensament polític del   
segle xx a Catalunya, aquest any es dedicarà aquesta activitat a l’anarquisme i 
l’anarcosindicalisme. Actualment encara es pot visitar l’exposició anterior, dedicada al 
republicanisme. 

Les dones. Una memòria inclusiva

La visibilització i posada en valor del paper de les dones és una línia transversal a tots els 
projectes i eixos estratègics del Memorial Democràtic, per tal de consolidar una memòria 
completa i inclusiva; per tant, estarà present d’una manera essencial en totes les activitats, 
especialment en les educatives, tant si parlem de l’esport com dels camps francesos o la 
immigració. A més de constituir una línia permanent de programació, la voluntat és que estigui 
present en tots els àmbits d’activitat del Memorial.
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Educacio i Memòria

“Educació i memòria” és el projecte del Memorial Democràtic que ofereix un ventall de tallers, 
activitats, rutes i recursos, presencials i en línia, adreçats a la comunitat educativa. “Testimonis 
a l’aula” acosta als estudiants les històries de vida, a partir de les experiències personals 
vinculades a la Guerra Civil i l’Holocaust, i les seves conseqüències. Entre altres activitats, el 
Memorial participa en la formació del professorat i l’organització de jornades per compartir 
experiències didàctiques, i impulsa la xarxa del professorat que treballa la memòria a les aules. 
Cal sumar-hi també els projectes educatius internacionals vinculats amb espais referents. 

Xarxa d’Espais de Memòria

El Memorial coordina la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, que agrupa 
a hores d’ara 141 espais a tot Catalunya, un conjunt de llocs i paisatges que constitueixen el 
patrimoni memorial, tangible i intangible, i que representen la lluita i els conflictes per aconseguir 
els drets i les llibertats democràtiques, des de la proclamació de la Segona República fins a la 
transició democràtica. El Memorial continuarà duent a terme també l’actualització del cens de 
simbologia franquista. 

La memòria heretada. Segones (i terceres) generacions

Sobretot a l’entorn del període de la Guerra Civil, els exilis, la repressió i les deportacions, el 
Memorial manté una línia de reflexió sobre les segones i terceres generacions, que ja no van 
viure els fets directament, però que en mantenen una memòria familiar i que en van patir, 
d’alguna manera, les conseqüències. Entre altres accions, aquesta reflexió es concreta en unes 
converses a l’Ateneu Barcelonès sobre aquesta possibilitat d’heretar la memòria.
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3. Eines i formats

Per construir la programació a l’entorn d’aquests eixos estratègics, les línies de treball 
permanents i el conjunt de les activitats que ajuden a preservar i divulgar la memòria, el 
Memorial Democràtic treballa amb formats diversos, com ara exposicions a la seu o itinerants, 
conferències i jornades d’estudi, commemoracions oficials o publicacions, entre d’altres. Utilitza 
també diverses eines de suport a activitats i iniciatives, com són les línies de subvenció o els 
acords de col·laboració amb entitats, universitats i altres institucions.

Commemoracions i actes d’homenatge

El Memorial Democràtic impulsa l’organització d’activitats en record de persones i col·lectius; 
entre d’altres, l’homenatge a les víctimes de l’Holocaust, l’acte al Fossar de la Pedrera, 
amb l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, o l’homenatge als 
brigadistes internacionals, que cada any organitza l’Ajuntament de Barcelona. 

Publicacions

A més dels catàlegs de les exposicions, el Memorial manté una ampla línia de publicacions 
vinculada als seus projectes estratègics i a les col·laboracions amb altres entitats i institucions. 
Publica també materials didàctics per a les escoles i la revista digital Temps i Espais de 
Memòria. Anualment, el Memorial edita una desena de publicacions.

Subvencions

El Memorial Democràtic atorga subvencions a projectes d’activitats commemoratives 
de recerca i difusió de la memòria democràtica. Dona suport a activitats culturals, 
commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. Enguany 
s’obrirà la cinquena convocatòria, amb una dotació prevista de 200.000 euros. 

 

mailto:%20memorialdemocratic%40gencat.cat


Peu de la Creu, 4
08001 Barcelona
Tel. 93 624 73 51
memorialdemocratic@gencat.cat

Exemples de composició d’identificació bàsica de la Generalitat de 
Catalunya en disposició caixa a l’esquerra i centrada, Helvetica Bold, 
cos 30. Per realitzar aplicacions amb les diferents formes del logotip 
de la Generalitat de Catalunya, cal seguir les normes indicades als 
apartats “Elements d’identitat”, “Programa d’imatge gràfica”, “Normes 
gràfiques de composició” i “Color” de la normativa del Programa 
d’identificació visual.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a 
http://identitatcorporativa.gencat.cat

8

Col·laboracions amb altres institucions

El Memorial col·labora habitualment amb universitats, ajuntaments i altres institucions, com 
ara el Museu Memorial de l’Exili (MUME) i el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla 
de l’Ebre (COMEBE), per donar a conèixer el nostre passat recent als ciutadans. Algunes 
de les col·laboracions habituals, que es continuaran duent a terme durant l’any 2022, són 
l’organització del Col·loqui Internacional Walter Benjamin, amb la Universitat de Girona i el 
MUME, i el simposi anual sobre memòria, organitzat amb la Càtedra Ferrater i Mora de la 
Universitat de Girona. Altres institucions amb qui col·labora són el Departament d’Educació, 
el Parlament de Catalunya, l’Ateneu Barcelonès, l’Escola Massana, la Fundació Tot Raval, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Filmoteca de Catalunya i 
el Museu Picasso. La institució participa també en projectes internacionals, en col·laboració 
amb organismes com ara el Memorial de la Shoah, The Beit Project, Centro Sefarad-Israel, Yad 
Vashem i Memorial de Buchenwald. 

4. Pressupost 
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