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A EUROPA

Exposició 

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Arxiu Històric de Girona

Aquesta exposició proposa una visió global de la Shoah 
a Europa des del naixement i creixement del nazisme fi ns 
al procés de Nuremberg. S’hi pot fer un recorregut per les 
diferents etapes de la persecució dels jueus. També s’ofereix 
una visió general de les reaccions polítiques i militars dels 
estats i nacions en relació amb aquesta tragèdia.

Lloc: Arxiu Històric de Girona

Dates:  del 10 de novembre
 al 23 de desembre de 2011

Horari de visita:  de dilluns a divendres de 9 a 18 h. i 
dissabte de 9 a 14 h.

Realització:  Organització: 
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Conferència

10 de novembre
Conferència d’ANNA MARIA GARCIA ROVIRA

La Shoah, explicar l’inexplicable?

Catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat 
de Girona. Dirigeix el grup de recerca Memòria, Història, 
Identidats que treballa sobre les identitats nacionals, 
els exilis, i el pensament polític i els intel·lectuals. Són 
destacables les seves aportacions en el camp de la 
memòria i l’exili de la Guerra Civil d’Espanya i en la memòria 
de la deportació nazi.

Lloc: Arxiu Històric de Girona
 Pl. Sant Josep, 1, GIRONA
Dia: 10 de novembre a les 19 h.

Pel·lícula

12 de novembre
Projecció de la pel·lícula

“La Rafl e” (2010) i debat posterior

Aquesta pel·lícula, dirigida per la cineasta Rose Bosch, 
narra els successos de la nit del 16 de juliol de 1942 quan 
4500 gendarmes del govern col·laboracionista del Mariscal 
Pétain van portar a terme a Paris una batuda gegantesca 
contra la comunitat jueva. 13.152 jueus foren arrestats 
i posteriorment tancats, en condicions infrahumanes, 
al Velòdrom d’hivern. Aquesta operació, que preveia la 
detenció de 27.391 jueus, va comptar amb la col·laboració 
de les autoritats franceses. No obstant això, una minoria de 
ciutadans francesos va desobeir les ordres governamentals 
i de l’invasor alemany i, d’aquesta manera, va ser possible 
que una part considerable dels perseguits poguessin evitar 
la detenció i la posterior deportació
 
Lloc: Museu Memorial de l’Exili
 C. Major, 43-47, LA JONQUERA
Dia: Dissabte, 12 de novembre, a les 16 h.
Durada: 115 minuts
 ENTRADA GRATUÏTA


