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El Centre d’Estudis edita el treball de la historiadora hospitalenca

Clara Parramon analitza el flux
migratori cap a L’H els anys 60
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La XVII Fiesta
del Sol se ha
dedicado a
la energía y
su consumo
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L’antropòloga hospitalenca Clara
Carme Parramon ha publicat un llibre en el qual analitza l’onada immigratòria de la dècada dels 60.
La immigració dels anys 60 a
L’Hospitalet: similituds i diferències
és el títol de l’obra, editada pel
Centre d’Estudis. Durant la presentació del llibre, que va tenir lloc
al Centre Cultural Barradas el passat 24 de maig, es va posar de manifest el caràcter de punt de trobada que ha tingut L’Hospitalet per
a les persones procedents d’altres
zones d’Espanya.
L’acte va aplegar nombrós
públic, estudiosos, representants
del moviment associatiu i personalitats del món acadèmic, de la
política i de la cultura, com l’actor
hospitalenc Antonio Calderón, Willy, nascut a Sevilla i resident a la
nostra ciutat. Com a immigrant,
Willy va explicar el procés mental
que experimenten els nouvinguts
per sentir-se integrats en una altra
comunitat.
També va assistir Joan Saura,
diputat d’Iniciativa per CatalunyaVerds en el Congrés i amic perso-

Un moment de la presentació del llibre de Clara Parramon, editat pel Centre d’Estudis
nal de Clara Parramon. Saura va
definir la immigració com una de
les característiques definitòries de
la identitat social i cultural de la Catalunya actual.

Durant el debat posterior a la
presentació del llibre de la historiadora, els assistents van coincidir
en la necessitat que L’Hospitalet
mantingui, igual que anys enrere,

l’actitud oberta i acollidora que la
va caracteritzar els anys 60 amb
els ciutadans immigrants que ara
procedeixen d’altres països i continents.

El Grupo Ecologista de Bellvitge
celebró el pasado 3 de junio la
decimoséptima edición de la Fiesta del Sol, que este año volvió al
paseo de Bellvitge y que tuvo como tema central la energía. Durante la jornada, la entidad dio a conocer los diferentes tipos de energía existentes, tradicionales y alternativas, así como consejos sobre cómo reducir su consumo. El
Grupo Ecologista organizó una exposición sobre este tema y, con la
colaboración de la entidad Solavent, instaló en el paseo una exposición en torno a la energía.
La fiesta contó también con los
tradicionales puestos de productos naturales, talleres prácticos para niños, la actuación de un grupo
de animación que escenificó una
representación sobre el reciclaje
y una conferencia sobre cómo se
utiliza la Deixalleria de L’Hospitalet, a cargo de la asociación Amics
de la Natura i el Medi Ambient. Según estiman los organizadores,
este año han pasado por la Fiesta
de Sol cerca de 1.000 personas.

