Catàleg de serveis prestats

D’acord amb l’article 1 (Naturalesa, objecte i règim jurídic) dels Estatuts del Consorci del
Museu Memorial de l’Exili (ACORD GOV/43/2015, de 24 de març), el Consorci del Museu
Memorial de l’Exili és un ens públic constituït per a l’establiment i la gestió en comú, al
municipi de la Jonquera, del Museu d’aquesta mateixa denominació, que tindrà per objecte
l’exposició, la recerca, la interpretació i divulgació dels fenòmens històrics a l’entorn dels
exilis. Així mateix, el Consorci ha participat en la creació de la Càtedra Walter Benjamin,
Memòria i Exili, dependent de la Universitat de Girona, i que té per objecte ser un espai
permanent d’estudi, reflexió, investigació i difusió de temes relacionats amb el filòsof Walter
Benjamin, la memòria i l’exili.
Fonamentalment, les finalitats i objectius (article 4 dels esmentats estatuts) del Museu
Memorial de l’Exili són la conservació, però també la recerca i la divulgació. En concret,
l’Exili republicà català figura entre les principals temàtiques històriques que el museu es
proposa divulgar i preservar-ne la seva memòria. Així mateix, es té molt present tota la
complexitat històrica de la Guerra Civil espanyola i la relació d’aquest conflicte, així com del
mateix exili, amb l’escenari europeu de l’auge dels totalitarismes i de la Segona Guerra
Mundial. El Museu Memorial de l’Exili és alhora una seu de referència dins el pla
d’organització dels Espais de Memòria de Catalunya, d’acord amb l’Ordre IRP/91/2010, de
18 de febrer per la qual es va crear la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya;
Així, doncs, tenint present l’assumpció d’aquests objectius i finalitats, el Museu Memorial de
l’Exili ofereix els següents serveis:
1) Oferiment, a través de l’exposició permanent, d’una visió històrica ponderada i
rigorosa del període (1936-1977) que abasta els exilis provocats per la Guerra Civil
espanyola.
2) Organització d’un programa d’activitats temporals culturals (exposicions, debats,
col·loquis, seminaris, activitats per a públic familiar, presentacions de llibres... ) amb
la voluntat d’incidir en la formació històrica i cívica de la ciutadania.
3) Assessorament històric i tècnic quant a la conservació d’altres espais, llocs i
senyalitzacions situats en el seu territori circumdant i que estiguin integrats dins la
Xarxa d’Espais de la Memòria Democràtica de Catalunya.
4) Desplegament d’una oferta educativa no formal per a escoles i instituts que inclou
visites guiades a l’exposició permanent, tallers específics per a estudiants i una àmplia
diversitat de sortides i itineraris relacionats amb l’exili republicà en l’àrea
transfronterera.
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5) Posar a disposició del seu ús públic d’una biblioteca i un centre de documentació
especialitzat en l’exili republicà.
6) Atenció als ciutadans que demanin assessorament i informació pel que fa a la cerca de
persones –fonamentalment familiarsque hagin patit l’exili o bé que hagin
desaparegut durant el conflicte de la Guerra Civil i hagin estat represaliats durant el
franquisme.
7) Actuar de mitjancer per establir relacions amb altres entitats amb finalitats similars i,

en particular, amb les institucions franceses i alemanyes més vinculades amb l’exili
republicà de 1939, l’ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial, la lluita contra el
feixisme i la deportació als camps de concentració i extermini.
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