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Dia de la Memòria Democràtica

MEMORIAL SEAT

L’Hospitalet,
23 i 24
d’octubre
de 2018

L’Hospitalet celebra el Dia de la Memòria Democràtica, un homenatge
als homes i a les dones que van lluitar per la recuperació de les llibertats, de la democràcia i de la justícia
social al nostre país. Moltes d’elles,
persones anònimes 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.
Aquest any la jornada posa el focus en la figura d’Amparo
Poch, metgessa, sociòloga i directora del Casal de la Dona
Treballadora de Barcelona durant la Segona República i
la Guerra Civil. En un moment en què la lluita feminista
i la igualtat entre homes i dones se situa en la primera
plana de l’actualitat, volem endinsar-nos en la tasca
realitzada per pioneres com Poch, que amb les seves idees
llibertàries lluitava contra la ignorància sexual, la violència
i l’explotació de les dones i els infants.
Hem volgut situar l’acte més solemne i institucional del Dia
de la Memòria Democràtica als peus d’un espai emblemàtic,
el Pont de la Llibertat, obra de l’artista Eduard Arranz-Bravo, i
un dels símbols de la nostra ciutat. Tot un record 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.
A L’Hospitalet volem construir nous ponts per avançar cap a
una cultura de la pau i dels drets humans.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

ACTES
Dimarts, 23 d’octubre, a les 19 h
Edifici Can Riera, c. de la Riera de l’Escorxador, 17
Conferència
“Amparo Poch. Su lucha contra la ignorancia sexual,
la violencia y la explotación de la mujer y la infancia”.
A càrrec d’Antonina Rodrigo historiadora i escriptora.
Premi Internacional Académie Européene des Arts,
distingida amb la Creu de Sant Jordi, i Premio Bienal de
Cultura «María Zambrano» de la Junta de Andalucía

Dimecres, 24 d’octubre, a les 19 h
Rotonda entre l’avinguda del Carrilet i la rambla de la Marina
Ofrena floral en commemoració del Dia de la Memòria
Democràtica de L’Hospitalet, a l’escultura Pont de la Llibertat
• Actuació dels alumnes de l’Escola Municipal de
Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet.
• Parlaments institucionals a càrrec de Carles Vallejo
president del Memorial Democràtic dels Treballadors
de Seat, i Núria Marín, alcaldessa de la ciutat.
• Ofrena floral.

