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A L’Hospitalet, celebrem el Dia 
de la Memòria Democràtica 
en reconeixement als homes 
i a les dones que van lluitar 
per establir les bases d’una 
societat justa, igualitària i 
democràtica. Unes persones 
anònimes que van patir 
violència, repressió o exili 

durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i amb 
qui tenim, com a societat, el deute de no oblidar.

Unes activitats que ens permeten retrobar-nos amb 
la història democràtica del nostre país, plena d’actes 
d’heroisme; retrobar-nos amb la veritat i la justícia 
i reparar la dignitat de les víctimes de la dictadura 
i la repressió. Una memòria que hem de fer arribar 
a les aules, perquè també les noves generacions 
coneguin tot allò que va succeir i siguin conscients 
i responsables del que ha costat la democràcia i la 
necessitat que tots i totes ens impliquem en el seu 
enfortiment.

A L’Hospitalet estem orgullosos de la nostra història 
col·lectiva i continuarem bastint nous ponts cap a un 
futur en el qual els drets i les llibertats fonamentals i 
la democràcia siguin protagonistes del nostre dia a dia.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



Actes
Dimecres, 20 d’octubre, a les 18.30 h

Museu de L’Hospitalet 
Can Riera (c. de la Riera de l’Escorxador, 17)

Projecció del documental de Llúcia Oliva  
...i la lluita continua. Del camp a la construcció 

de Catalunya.
En acabar la projecció es farà un col·loqui amb 
Josep M. Rodríguez Rovira, fundador del Sindicat 
Democràtic de la Universitat de Barcelona (1966). 

Dimarts, 26 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’Escola Municipal de Música-Centre 

de les Arts de L’Hospitalet.
• Paquita Regalón, rapsoda de l’Associació Cultural 

Poètica Luz de Luna.
• Parlaments institucionals a càrrec de Carles 

Vallejo, president del Memorial Democràtic dels 
Treballadors de SEAT, i Núria Marín, alcaldessa 
de la ciutat.
• Ofrena floral.




