Dipòsit legal: B.00000-2019

MEMORIAL SEAT

L’Hospitalet,
28 d’octubre
de 2019

Dia de la Memòria Democràtica

L’Hospitalet celebra el Dia de la
Memòria Democràtica, un homenatge
als homes i a les dones que van
lluitar durant l’etapa més fosca de la
nostra història per establir les bases
d’una societat justa, igualitària i
democràtica. Unes persones anòni
mes que van patir violència, repressió
o exili durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i amb qui
tenim, com a societat, un deute històric.
Enguany es commemoren els 80 anys de la fi de la Guerra
Civil Espanyola. L’Hospitalet ha volgut contribuir a la
divulgació i al coneixement d’aquells fets amb una exposició
al Museu de la ciutat que contraposa, com si es tractés d’un
mirall, el que va representar la conquesta i la posterior pèrdua
de drets, llibertats i valors democràtics. Aquesta mostra i
l’acte que celebrem anualment al peu de l’escultura El pont de
la llibertat volen retre homenatge a les persones que en van
ser víctimes per raons ideològiques i també a les persones que
van lluitar per la recuperació de les llibertats, la democràcia i
la justícia social al nostre país.
Una mirada al passat que ens empeny a continuar treballant
per una societat que té la cultura de la pau i dels drets humans
com a protagonista.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

ACTES

Dilluns, 28 d’octubre, a les 19 h
Rotonda entre l’avinguda del Carrilet
i la rambla de la Marina

Ofrena floral al Pont de la Llibertat en
commemoració del Dia de la Memòria
Democràtica de L’Hospitalet
• Actuació de l’alumnat de l’Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts de L’Hospitalet
• Paquita Regalón, rapsoda de l’associació cultural Luz
de Luna recitarà el sonet Al Pont de la Llibertat
• Parlaments institucionals a càrrec de Carles Vallejo,
president del Memorial Democràtic dels Treballadors
de Seat, i Núria Marín alcaldessa de la ciutat
• Ofrena floral

