DIA DE LA MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA
L’Hospitalet, 25 26 i 27 d’octubre de 2017
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ACTES
Dimecres 25 d’octubre, a les 20 h
L’Harmonia. Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6

El 26 d’octubre a L’Hospitalet celebrem el Dia de la Memòria Democràtica, una jornada
que, sota els principis de veritat, justícia i reparació, vol recordar els homes i les dones
que, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, van lluitar per la recuperació de la
democràcia, la llibertat i la justícia social.
Una jornada durant la qual volem donar veu a moltes persones anònimes i fer una
rehabilitació moral a les víctimes que van patir persecució o violència, així com als seus
familiars, com a defensors d’uns valors que hem de transmetre als més joves.
El dret de les víctimes a la veritat es tradueix en un deure de memòria per als poders
públics, que hem de facilitar la recerca i la difusió de la veritat per a la seva incorporació a la
memòria col·lectiva. Perquè sense aquesta difusió de la veritat no hi ha justícia ni reparació,
ni cap garantia que aquests fets no es puguin repetir.
A L’Hospitalet estem orgullosos de la nostra història col·lectiva i volem bastir nous ponts que
ens permetin avançar cap a una societat basada en la cultura de la pau i dels drets humans.

• Música i poesia amb la Big Band de l’EMCA, Escola Municipal de Musica - Centre de les Arts
Músiques al voltant de la Guerra Civil espanyola i d’altres països que han patit conflictes violents.
A partir de les composicions de Charlie Haden i diferents músiques populars.
Totes elles amb els arranjaments de Carla Bley per a la Liberation Music Orchestra.
Com a nexe, poemes de Vallejo, Zambrano, Champourcin....
Joan Martínez, Miguel Quesquen, saxo alt. Celia Pulido, saxo tenor. Pau Mira, Frank Cotxarrera,
clarinet. Omar Salinas, trompeta. Laia Souto, Montse Navarro, trombó. Camil Arcarazo, guitarra.
Quim Pastor, baix elèctric. Adrián Lozano, bateria
Gemma Deusedas, actriu
Agustí Martínez, director
Dijous 26 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 de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet
• Parlaments institucionals
• Ofrena floral
Divendres 27 d’octubre, a les 19 h
L’Harmonia. Museu de L’Hospitalet. Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
• Conferència: “Morir en París. Figuras olvidadas de la resistencia española en Francia” a càrrec
d’Henri Farreny del Bosque, president de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI
(AAGEF-FFI) i professor honorari d’universitat.
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