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L’aparició de
nous llistats
descobreix
altres onze
deportats
L’aparició de nous llistats inè
dits fins ara ha permès la localit
zació d’altres onze deportats
de L’Hospitalet als camps nazis.
Aquests se sumen als 42 hos
pitalencs deportats descoberts
arran de la investigació impul
sada pel diari L’HOSPITALET i el
Centre d’Estudis de L’H.
h
La publicació Libro Memorial
i
dels historiadors Benito Bermejo
s
i Sandra Checa, un dels llistats
t
més complets recopilats fins
ò
ara, ha possibilitat la troballa.
r
El llibre, editat pel Ministeri de
i
Cultura, recull de forma exhaus
c
tiva tots els llistats dispersos o
a
inèdits que fins ara existien de
deportats espanyols als camps
nazis, en total més de 8.700 noms
i algunes dades més. Destaca sobre
tot l’aportació de la relació de su
pervivents, poc divulgada i en part
inèdita fins ara. Per això, hem trobat
vuit supervivents vinculats a L’H:
Josep Alonso Escobar (Barcelona,
1917), Manel Gil Magdalena (Sogorb,
1913), Josep Lliso Moreno (Alboraia,
1908), Josep Roca Tarda (Barcelona,
1916), Josep Roig Roldán (Barcelona,
1920), Fèlix Rubio García (Roa de
Duero, 1913), Vicenç Pascual Martí
(València, 1911) i Ramon Verge
Armengol (Barcelona, 1915). Altres
dos hospitalencs van morir, Bautista
García Navarro (Montcada de l’Horta,
1917) i Francesc València Conesa
(Cartagena, 1916). Per últim es des
coneix la sort final d’Antoni Puigdellí
vol Argerich (La Seu d’Urgell, 1916).�
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Lectura del manifest durant el Correllengua de L’Hospitalet

Nova edició del Correllengua,
en defensa del català
Organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua de L’Hospitalet
La Coordinadora d’Associacions

c
per la Llengua de L’Hospitalet
a
(CAL) ha organitzat la quarta
l

edició del Correllengua, esde
veniment que es convoca a
tots els territoris de parla catalana
per reivindicar l’ús social del català i
promocionar la cultura catalana.
Centenars de ciutadans, aplegats
al parc de Sant Josep, van donar la
benvinguda a la flama del Corre
llengua que recorre els municipis
on té lloc aquesta festa. Danses

tradicionals, recital de poesies, ge
gants, sardanes, tabalers i castells,
a càrrec d’entitats de la ciutat, van
ser algunes de les mostres de la
cultura popular catalana que es van
succeir al llarg de la jornada. El punt
i final va ser un sopar de germanor
al Casino del Centre.
Durant la festa, es va llegir un
manifest que reclama a la Genera
litat i als ajuntaments que “apostin
pel català com a llengua oficial en
totes les seves relacions amb els

ciutadans”, segons ha explicat Jesús
Palomar, president de la CAL de
L’Hospitalet.
La CAL, fundada fa tres anys,
organitza periòdicament xerrades i
accions de promoció de la llengua.
Més de 200 persones i entitats
formen la coordinadora, entre socis
i col·laboradors. El seu president
és “optimista” sobre la situació del
català a Catalunya. “No sóc de la
teoria que el català desapareixerà,
però sí que som en un moment clau

on, si fem la feina ben feta tant els
catalanoparlants com els castellano
parlants, el país hi sortirà guanyant”,
diu. D’aquesta forma, la CAL con
sidera que un dels reptes oberts
és la immigració. “Hem de fer que
aprenguin el català no perquè sigui
la llengua oficial sinó perquè han
d’adonar-se que, si l’aprenen, po
dran ajudar els seus fills a fer els
deures, trobaran una millor feina, es
podran moure millor per la ciutat…”
comenta Palomar. # andreu ferrer

