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RECONEIXEMENT A L’HOSPITALET. DIARI INFORMATIU DE LA CIUTAT

Premi Arrel pels reportatges sobre deportats
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ENQUESTA
Té en compte
les novetats quan
regala el llibre
per Sant Jordi?

Eufemia Maraña
assistenta de la llar

gabriel cazado

L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat
ha estat guardonat amb el Premi Arrel
2006 de butlletins municipals “�������
perquè ���
és
un bon producte informatiu que traspassa
l’àmbit municipal per convertir-se en un
diari de ciutat, exemple del qual és el
treball de recuperació històrica d’Enric Gil,
sobre els hospitalencs en els camps de
concentració nazis”.
El guardó va ser lliurat en el
decurs de la Festa de Comunicació
Local, organitzada per la Diputació
de Barcelona, que premia els millors
treballs en premsa, ràdio, televisió i noves
tecnologies. El premi d’honor fou per al
periodista Josep Maria Espinàs.
En conveni amb el Centre d’Estudis
de L‘Hospitalet, la publicació va oferir
el 2006 una sèrie de reportatges
del periodista Enric Gil basats en la
investigació que ell mateix i l’historiador
Josep Ribas han dut a terme per localitzar
els hospitalencs internats en camps

/

de concentració. El jurat dels premis
–Josep Carles Rius, Sebastià Serrano,
Jordi Llonch, Josep M. Martí, Neus Bonet,
Montserrat Armengou, Joan Tapia, Xavier
Casinos, Salvador Alsius, Antoni Esteve i

Francesc Triola– ha valorat aquest treball
per atorgar el guardó, la dotació del qual,
10.000 euros, serà lliurada al Consell
Municipal de Cooperació perquè es
destini a projectes humanitaris.

Sí, perquè al meu marit li agrada
molt llegir i sempre cerco les no
vetats que es presenten. Li agraden molt l’arqueologia i la història
sobre l’home, l’origen de la vida,
etcètera. A mi no em regala cap
llibre perquè no m’agrada gaire
llegir, i la rosa tampoc, perquè
tinc rosers i m’agrada la natura vi-.
va i no pas que la tallin.

www.l-h.cat/arxiu-municipal

Es presenta la pàgina web de l’Arxiu Municipal

A la pàgina 4 del suplement de l’edició 196 es va publicar una fotografia
de la residència de l’avinguda de
l’Electricitat on apareix la senyora
Mercedes Carrera, que havia mort
mesos enrera. L’HOSPITALET demana disculpes a la família per la
publicació d’aquesta imatge, pressa
poc després d’obrir-se la residència,
i els dóna el seu condol. Atenent la
seva petició, tornem a publicar un
detall de la fotografia.

L’Arxiu Municipal ha posat en marxa
la seva pàgina web. Des de l’adreça www.l-h.cat/arxiu-municipal, els
usuaris poden accedir a tot un seguit
d’informació sobre la documentació
existent a l’Arxiu i les activitats que
aquest servei organitza, a més de
poder realitzar tot un seguit de gestions on line.
La web de l’Arxiu Municipal permet fer reserves on line de documents amb un temps màxim de
24 hores, conèixer la programació
d’exposicions i, en un futur pròxim,
consultar la base de dades del fons
documental.
L’Arxiu compta actualment amb
uns 7.900 metres lineals de documents. El gruix principal el forma el
fons municipal, però també compta
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amb fons privats, d’empreses o
d’entitats, com ara el fons del PSUC
de L’Hospitalet, de la família EspañaMuntadas o de Can Trinxet, entre

d’altres. En total,
s’han inventariat
31.902 arxivadors.
Durant el 2006 es
van realitzar 5.912
consultes.
L’A r x iu é s e l
segon més gran
de Catalunya en
volum de documents. Disposa de
tres seus. L’Arxiu
Administratiu, al
carrer de Cobalt,
57, l’Arxiu Històric,
al carrer del Xipreret, 75, i la Casa Espanya, al carrer de
Joan Pallarès, 38.
L’Hospitalet disposa d’un Pla arxivístic des del 1998.
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Nadia B’rakkaun
aturada

Sí que miro les novetats i si ha sortit algun llibre interessant d’història
o de cultura, que són els temes
que agraden al meu company,
perquè les novel·les o els drames
no l’interessen. A mi sempre em
regala la rosa. M’agrada que tingui
un detall, i encara que sembla que
només se n’ha de recordar aquest
dia, me’n regala tot l’any.

Pedro M. Elorrios
injector de plàstic

No tinc parella ni ningú que em
regali un llibre però me’l compro
jo i, la veritat, no segueixo les novetats perquè tinc moltes coses
per llegir i el que em manca és
temps. Tampoc segueixo les normes. Normalment em compro
història i alguna cosa d’assaig,
però el que m’agrada és remenar
al Mercat de Sant Antoni.

