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ENQUESTA
Manté la tradició
de portar flors
al cementiri
per Tots Sants?

gabriel cazado

Homenatge a Lluís Companys
L’Hospitalet ha homenatjat qui fou el darrer president de la Generalitat
durant la Segona República, Lluís Companys. Entitats i formacions
polítiques van fer una ofrena floral, el 15 d’octubre, a la plaça que porta
el seu nom, al barri del Centre.
Enguany es compleixen 66 anys del seu afusellament al castell de
Montjuïc. Companys, advocat sindicalista i dirigent d’ERC, va participar
en la victòria electoral del seu partit, l’any 1931, al costat de Francesc
Macià. Fou el primer president del Parlament de Catalunya i en morir
Macià, l’any 1933, fou elegit president de la Generalitat.
També la Coordinadora d’Entitats per la Llengua Catalana (CAL) va
realitzar una ofrena floral dins dels actes del Correllengua 2006, i el
Centre d’Estudis de L’Hospitalet es va sumar a l’homenatge amb la
exposició fotogràfica Lluís Companys i la seva època, 1882-1940 i la
conferència de Susana Talavera sobre Dona, república i guerra.

/

Maria Rosa Galera
caixera de supermercat

RECONEIXEMENT

COMUNICACIÓ

gabriel cazado

Neix ‘Més L’Hospitalet’,
una nova publicació local

Moment de celebració de l’homenatge a les
instal·lacions del centre educatiu, a Bellvitge

La Fundació Joan XXIII
recorda Pepe Ituarte
El Centre d’Estudis va celebrar un acte en memòria de Pepe Ituarte,
jesuïta i educador que va impulsar la construcció i posada en marxa
del centre educatiu. A l’homenatge es destacaren les tres dimensions d’Ituarte: home d’església, fundador del Centre d’Estudis Joan
XXIII i ciutadà compromès. L’acte va comptar amb la presència de la
primera tinenta d’alcalde, Núria Marín, del president de la Fundació,
Lluís Folguera, i dels jesuïtes Paco Ángel i Ignasi Velasco.
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Telèfon únic de
la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

M é s L’ H o s p i ta l e t é s
una publicació gratuïta
de 20.000 exemplars
que sortirà de dilluns a
divendres editada pel
Grup 100. Es repartirà a
les estacions de Metro,
FGC i Renfe i també
per mitjà d’expositors
repartits per la ciutat.
El d i r e c t o r d e M és
L’Hospitalet és el periodista Alberto Cabello i
la redacció del nou diari
està ubicada al carrer de
Santa Anna, 2.
El número 0 de la
nova publicació estava
previst que sortís al carrer en tancar aquesta
edició de L’HOSPITALET.
El nou diar i recollirà
principalment l’ac tualitat local però també
Portada del número 0
oferirà informació general, de l’àrea metropolitana de Barcelona i internacional.
formació de les entitats esportives
Més L’Hospitalet tindrà una secció
de la ciutat així com dues pàgines
d’esports on es recollirà tota la inde serveis.
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Jo al cementiri no hi vaig mai, ni
que sigui Tots Sants ni que no
ho sigui, perquè si vols recordar
els teus difunts ho pots fer sense
necessitat d’anar al cementiri i, a
més, els pots recordar tot l’any, a
casa, i sense d’haver d’anar a un
lloc que, per a mi, és desagradable. No m’agraden els cementiris.
De moment sols hi tinc els avis.

Francisca Sánchez
dependenta

Sí que hi vaig perquè és una tradició i a més hi tinc els meus pares. Però no sols hi vaig per Tots
Sants sinó que ho faig 3 o 4 cops
a l’any. Ara bé, la tradició de Tots
Sants la trobo un negoci perquè
les flors aquests dies valen molts
més diners i, segons com, has de
pagar fins i tot perquè et deixin
una escala.

Javier Echegoyen
escombriaire

No hi he anat mai perquè em
sembla una hipocresia i no cal
anar al cementiri per recordar els
teus difunts. Jo hi tinc tres avis,
però la veritat és que tot plegat
s’ha convertit en un negoci com
el dia de la rosa, perquè les flors
estan caríssimes per Tots Sants.
A més, jo no crec que hi hagi res
després de la mort.

