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El Centre Catòlic de L’Hospitalet
celebra el centenari (1904-2004)
L’entitat va néixer al carrer Església i des de 1928 està ubicada a la rambla Just Oliveras
ligioses i actes culturals. El 1928,
amb la urbanització de la rambla
Just Oliveras, es construeix l’actual seu i la pista esportiva on es
van iniciar els partits de bàsquet
del primer club de la ciutat. Després es van organitzar més activitats d’handbol, bàsquet femení,
esplais, teatre, música, fotografia,
sardanes, etc. “Fins i tot en l’època franquista es van fer representacions de teatre en català”, explica el president, Joan Trias.
Trias és fill d’Andreu Trias, que
va aportar el seu treball i el carisma personal a l’entitat. Després
de la seva mort, l’any 1996, el
Centre Catòlic va crear el Certamen de Poesia que es va iniciar el
1998 i que enguany ha lliurat els
premis de la setena edició.
“Penso que el Catòlic ha sabut adaptar-se als temps i després de cent anys el que m’agradaria és que continués sent un
referent a la ciutat com una entitat que fa moltes activitats i que
està oberta a tota la ciutadania”,
diu Joan Trias. # MARGA SOLÉ

Santiago Oliveras, fill
de Just Oliveras que
dóna nom a la
rambla, va ser el
principal impulsor
del Centre Catòlic,
una entitat cultural
i recreativa del s. XX
El 21 de maig, el Centre Catòlic farà l’acte central per
commemorar el seu centenari amb la projecció d’un vídeo de la història de l’entitat
i el lliurament de distincions
a antics socis i autoritats.
Aquesta activitat forma part
d’una vintena que al llarg de
2004 s’aniran desenvolupant amb motiu del centenari.
Concerts, teatre, recitals, el
Certamen de Poesia Andreu Trias,
tornejos de bàsquet o la recollida
de signatures de suport a un manifest commemoratiu per part de
les entitats de la ciutat, són algunes de les activitats preparades
per celebrar l’aniversari. Les firmes del manifest, aprovat per
unanimitat en el Ple, serviran
perquè l’entitat opti a la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat. També s’organitzarà un torneig de
bàsquet amb els clubs històrics
de Catalunya, entre els quals hi
ha el CB L’Hospitalet, per celebrar
el 75è aniversari de la secció.
Tot va començar el 1904 de
la mà de Santiago Oliveras, fill de
Just Oliveras que donà nom a la
rambla. L’entitat es va ubicar al
carrer Església. Era una escola on
també es feien celebracions re-

GABRIEL CAZADO

E
N
T
I
T
A
T
S

Web del Centre Catòlic
www.centrecatolic.com

La junta directiva al remodelat teatre del Centre Catòlic

VII Certamen Poètic Andreu Trias
En el moment de tancar aquesta edició, era previst lliurar els
premis del VII Certamen Poètic Andreu Trias en un acte en el
Centre Catòlic en el qual havia de participar l’actor Enric Majó
en un recital de poesies.
En categoria infantil, per a infants fins a 11 anys, el primer
premi va ser per a Josep Sarrà i el segon va correspondre a
Gala Ripoll, ambdós de Molins de Rei. En juvenil A, de 12 a 14
anys, el primer premi el va guanyar Lucia Coscujuela de L’H i el
segon, Eider Torrent. En categoria Juvenil B, de 15 a 18 anys, la
guanyadora va ser Julieta Duran de Barcelona i el segon premi

va correspondre a Ona Lasierra. En categoria sènior, per a majors de 19 anys, el primer premi va correspondre a Esther Ruiz
Margalef i el segon a Jordi Trepat, ambdós de Barcelona.
El jurat, davant l’alta qualitat de les poesies presentades i
la dificultat a l’hora de prendre decisions, va decidir concedir
també una menció especial a Matilde Marsè, de L’Hospitalet.
Als premis d’enguany s’han presentat 117 poesies, una xifra
una mica més baixa que l’any passat. Segons Montserrat Monrós, coordinadora del certamen, la categoria infantil ha comptat amb menys participació i la sènior ha augmentat.

La Farga acoge la maratón de
donaciones de sangre
Por tercer año consecutivo,
La Farga acogerá el 27 de
marzo la maratón de donaciones de sangre que organiza el Centre de Transfusions
i Banc de Teixits de la Generalitat de Catalunya en 24
municipios del Principado.
En la presentación de la
campaña, la doctora Anna González, del Centre de Transfusions
i Banc de Teixits de la Generalitat,
señaló que en L’Hospitalet las donaciones se han doblado en los
últimos años. “En el año 2002 se
efectuaron 170 donaciones y en
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el 2003 fueron 390”, dijo la doctora en el acto en el que también
estuvo presente el concejal de
Bienestar y Familia, José Vicente
Muñoz. En la presentación de la
maratón se entregó un diploma a
28 entidades de la ciudad que
han colaborado en las anteriores
ediciones.
También se hizo una mención
especial a Félix Calero López, un
vecino de Can Serra, de 58 años
que ha realizado 91 donaciones
a lo largo de 30 años. “Ofrezco el
distintivo a los disminuidos de la
ciudad y especialmente a mi hijo,

Alfonso Calero, con parálisis cerebral, porque durante cinco años
lo llevé a rehabilitación y mientras me esperaba me hice donante de sangre”, explica Félix
Calero.
Muñoz indicó que el Ayuntamiento también colaborará informando a las entidades de la ciudad de la maratón y de la necesidad de donar sangre. La doctora
González explicó que la reducción prevista de las listas de espera en los hospitales se hará
necesaria mucha más sangre.
# MARGA SOLÉ
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Será el 27 de marzo en 24 ciudades de Catalunya, entre ellas L’H

Félix Calero recibió una mención como donante

