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17 de desembre del 2007

Adéu a Paco Candel, el cronista
dels altres catalans
L’escriptor i periodista, que havia estat regidor a L’Hospitalet, mor als 82 anys
Va ser periodista, escriptor i
polític. Va viure la guerra, la
postguerra i la lluita per la democràcia. Però sobretot va ser
un immigrant que va voler descriure la vida dels que, com ell,
van haver de deixar el seu lloc
d’origen i buscar una vida millor
a Catalunya. I ho va aconseguir
amb els seus llibres, que van convertir-se en la crònica dels altres catalans. El personatge en qüestió és
Paco Candel, que va morir el passat
23 de novembre, als 82 anys, després de patir una llarga malaltia.
Candel va néixer a Casas Altas,
a la frontera valenciana amb Aragó.
Va emigrar de molt petit a Barcelona.
Primer es va instal·lar a les barraques de Montjuïc i posteriorment es
va traslladar a la Zona Franca, on va
viure tota la seva vida.
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Se celebran las XXV
Jornadas de Políticas
Locales de Juventud
La Diputación de Barcelona ha
celebrado en La Farga los 25
años de las Jornadas Políticas
de Juventud. El acto estuvo presidido por la diputada de Igualdad y Ciudadania, Imma Moraleda, y la concejala de Joven
tut de L’Hospitalet, Glòria Herance. Moraleda destacó la labor
de los ayuntamientos en materia de juventud en los últimos
25 años.

El Consell Escolar-Consell Educatiu de Ciutat presentó nuevas
normativas en la pasada reunión
plenaria del curso 2007-2008
que afectarán a su nombre y
estructura. Este cambio permitirá una mayor operatividad y
participación del Consell. También se anunció la edición de
un boletín para las familias para
prestigiar el trabajo que se hace
en las escuelas.
Paco Candel, entre Joan Rigol i Celestino Corbacho, rep el Premi d’Honor l’any 2000

En la seva faceta d’escriptor, va
publicar més de 50 obres, moltes de
les quals dedicades a la immigració i
a les condicions socials lamentables
d’aquest col·lectiu. Algunes d’aquestes obres són Los otros catalanes o
Donde la ciudad cambia de nombre.
Com a periodista, Candel va treballar
en nombrosos mitjans com TeleExprés, El Correo Catalán, El Periódico
de Catalunya o l’Avui.
Es va involucrar amb els moviments reivindicatius per la democràcia i, el 1977, va ser elegit senador en una candidatura d’esquerres.
El 1979 va encapçalar la llista del
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El Consell Escolar
cambiará su estructura
y modificará el nombre

Foto cedida per l’Ajuntament

n Més de 50 llibres

/

Paco Candel va ser regidor de Cultura a L’H en el primer ajuntament democràtic. Va encapçalar la candidatura del PSUC,
juntament amb l’actual conseller Joan Saura i amb el president
de l’associació Pont de la Llibertat, Jaume Valls. Candel va
mantenir una estreta relació
amb L’H durant tota la vida. Per aquest motiu, l’any 2000 va
rebre el Premi d’Honor Ciutat de L’Hospitalet. L’any 2005, el
CC Barradas va acollir una exposició sobre la seva trajectòria
professional. La Junta de Portaveus va emetre un comunicat
després de la seva mort destacant la seva tasca per la cohesió
social i per una societat més justa.

L’apunt

PSUC a l’Ajuntament de L’Hospitalet
i va ser nomenat regidor de Cultura.
Celestino Corbacho, va declarar
que l’escriptor ha estat qui millor ha
mostrat la realitat humana i el paisatge d’una època de la nostra història, sobretot del fenomen de la immigració. “Candel sempre va man
tenir les seves arrels a la Zona Franca, el seu barri. Crec que ha estat un
referent de Catalunya”. # redacció
Recull de premsa:
http://biblh-candel.blogspot.com

Presentada la memoria
del programa Buenas
Prácticas de entidades
Más de un centenar de asocia
ciones asistieron a la presenta
ción de la memoria de este
programa que recibió el premio
Baula del Ayuntamiento de Lleida al fomento de experiencias
participativas. La memoria reco
ge las experiencias realizadas
por las entidades con el apoyo
municipal para mejorar su trabajo y profundizar en la promoción
de la ética y los valores.

