
Programa

Dia: 6 de febrer 2008
   10 h Acte de benvinguda als estudiants
   11 h Parlament de la Sra. Neus Català

Intervindran:
        · Andreu Mayayo, catedràtic d’Història Contemporània i vicedirector del CEHI

        · Elisenda Belenguer, historiadora

Es projectarà l’audiovisual:

Els camps d’extermini: Mai més!, realitzat pel CEHI a partir del fons personal de la
Sra. Neus Català dipositat a l’Arxiu-Biblioteca Pavelló de la República.

Lloc:
Facultat de Geografia i Història. Sala Gran
C/ Montalegre, 6 / Barcelona

“Un dels motius principals de fundar
l’Amical de Ravensbrück parteix del jurament
que ens férem, en el moment de l’alliberament
dels camps de la mort, totes les deportades i
deportats, que mentre visquéssim explicaríem

tot el que havíem vist i sofert “
(Declaració de Neus Català en l’acte de presentació de l’Amical de
Ravensbrück a la Universitat de Barcelona el juny de 2006).



El Centre d’Estudis Històrics Internacionals, té el plaer de
convidar-vos a l’acte:

Homenatge a les dones, nens
i homes deportats
Amb la participació d’alumnes de Batxillerat

Neus Català i Pallejà (Guiamets, 1915),
lluitadora incansable per les llibertats i la
pau, prengué part activa durant la guerra
civil i, a l’exili, formà part de la resistència
francesa. Fou deportada al camp d'extermini
de Ravensbrück. Ha dedicat la seva vida
política i personal a la defensa de la justícia
i la solidaritat, i a mantenir i difondre la
memòria de les dones, homes i nens que
patiren els camps.

L’Amical de Ravensbrück forma part del
Comitè Internacional de Ravensbrück i té
com a objectiu la defensa i la conservació
de la memòria de tots els que patiren i
moriren en aquell camp d’extermini. Neus
Català és la seva presidenta.

Portada:
Dibuix del camp de Ravensbrück fet per un dels nens
que van sobreviure.
[Fons “Neus Català” del Pavelló de la República] Amical de Ravensbrück


