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La Diputació de Lleida entra a formar part de 
l’Associació Europea per a la preservació i la 
valorització de la cultura i el patrimoni  jueu

Presentació de la candidatura que ha fet el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, davant l’assemblea general de l’Associació 
Europea per a la preservació i la valorització de la cultura i del Patrimoni Jueu (AEPJ).

La Diputació de Lleida ha estat acceptada 
aquest matí com a membre de l’Associació 
Europea per a la preservació i la valorització 

de la cultura i del Patrimoni Jueu (AEPJ). La presen-
tació de la candidatura ha tingut lloc aquest matí a 
l’assemblea general de l’associació, que s’ha cele-
brat al Palau Moja de Barcelona. 

El director del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida, Juli Alegre, ha fet la presentació del projecte 
“Perseguits i salvats” i ha explicat la motivació per 
la qual la Diputació de Lleida ha promogut des de 
l’any 2013 aquest projecte, que tracta sobre les rutes 
de fugida que van seguir milers de jueus durant la 
Segona Guerra Mundial a través dels Pirineus. En 
aquest sentit, ha explicat l’anàlisi científica que apor-
ten sobre aquests fets diversos treballs de recerca i 
la posterior senyalització de diferents rutes d’evasió 
dels jueus que fugien de l’Holocaust nazi pel Pirineu 

que ha fet la Diputació de Lleida com a recurs turís-
tic de memòria històrica. També ha posat en relleu 
la promoció d’intercanvis i contactes amb organitza-
cions internacionals que persegueixen els mateixos 
objectius. 

Juli Alegre també ha explicat que la Diputació de 
Lleida ha volgut formar part de l’Associació Europea 
per a la preservació i la valorització de la cultura i del 
Patrimoni Jueu per preservar el llegat jueu a Catalun-
ya, en aquest cas dels supervivents de l’Holocaust i 
del patrimoni que van utilitzar. En aquest sentit, ha 
declarat que es treballa des de la Diputació perquè 
no s’oblidi aquest episodi i amb aquesta finalitat 
s’han posat en valor aquests itineraris. Amb el pro-
jecte “Perseguits i salvats” es pretén donar suport a 
la preservació, l’apreciació i la promoció de la cultura 
i el patrimoni jueus a Europa, finalitats en les quals 
treballa l’esmentada associació, de la qual a partir 
d’avui en forma part la Diputació de Lleida.
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