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L’H presenta la Ruta Quico Sabaté
en els 50 anys de la seva mort
Es tracta d’un recorregut de gairebé dues hores pels barris del Centre i de Sant Josep
La casa on va viure
al carrer del Xipreret,
l’escola del senyor
Miquelet, el banc
Hispano Colonial o el
Centre Catòlic, alguns
llocs de la ruta

Amb una conferència inaugural
de la historiadora hospitalenca
Dolors Marín, la Secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament
ha presentat la Ruta Quico Sabaté en el marc dels 50è aniversari de la mort del guerriller
anarquista de L’Hospitalet.
El trajecte comprèn un total
de 15 punts d’interès relacionats
amb la vida de Sabaté en un recorregut de gairebé dues hores per diferents carrers del Centre i de Sant
Josep. Entre els llocs que es visiten,
Dolors Marín ha destacat “la casa on
va viure al carrer del Xipreret; el collegi on va anar, l’escola del senyor
Miquelet al costat de l’Ajuntament;
un dels primers bancs que va atracar, l’Hispano Colonial, avui Casona
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Dolors Marín explica els escenaris principals de la vida de Sabaté a L’Hospitalet

Asturiana; el carrer de Baró de Maldà, on hi havia la seu de la Coral la
Campestre “el Coro”, on es reunien
els cenetistes, o l’antiga llauneria
Charles, al carrer de Prat de la Riba

on Sabaté va treballar de jove, entre
d’altres”, ha relatat la historiadora.
De la vida de Sabaté, segons Dolors Marín, és curiós veure com va
sobreviure lluitant tots aquells anys

fins al 1960, quan va morir a trets a
Sant Celoni. “Tot i que era l’enemic
públic número u va aconseguir viure
tot aquell temps, ningú de L’H el va
denunciar, tot i que venia sovint a la

ciutat. Qualsevol el veia en un enterrament, al naixement de les seves nebodes o de visita a casa dels
seus pares i, malgrat que la policia
i la Guàrdia Civil l’estaven buscant,
ningú, ni la gent de dretes, no el
va delatar. Això vol dir que era un
ho me molt estimat a L’Hospitalet,
on la gent no es plantejava si estava
d’acord o no amb l’anarquisme o el
moviment llibertari, el respectaven
com a persona”, afegeix la historiadora.
La Ruta Quico Sabaté s’emmarca
en el programa de rutes urbanes organitzades pel Museu d’Història de
L’H. Són itineraris guiats per la ciutat
a càrrec de l’empresa especialitzada
en serveis pedagògics Schola Didàctica Activa i destinats a ampliar
els coneixements sobre el passat i
el present de la ciutat.
Les rutes Sabaté s’oferiran en
hores concertades als centres educatius de la ciutat i al públic en
ge neral els caps de setmana. La
primera estava programada pel
14 de març i la pròxima pel dia
28, a les 11 h. Per participar-hi cal
fer una inscripció prèvia i gratuïta.
# MARGA SOLÉ
Més informació a:
www.museul-h.cat

Cinc anys del grup de lectura
en veu alta de la Tecla Sala
El grup de lectura en veu alta de
la Biblioteca Tecla Sala acaba de
fer 5 anys. Són 24 persones, 19
dones i 5 homes, que es troben
els dimecres al migdia per compartir grans títols de la literatura.
Tots tenen en comú les ganes
de relacionar-se i de guanyar
coneixements.
La mitjana d’edat dels integrants
del grup voreja els 75 anys, però
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això no impedeix que l’assistència a
aquestes sessions setmanals s’acosti
al 90%, pocs hi falten. Van començar
llegint El Quixot de Cer vantes i ara
celebren l’aniversari immersos en la
Divina comèdia de Dante. Per aquest
motiu, han convidat la narradora Sílvia
Llorente a llegir en veu alta el primer
cant de l’Infern d’aquesta obra.
En aquests 5 anys han fet unes
150 trobades i han llegit El Quixot,

de Miguel de Cervantes; El coronel
no tiene quien le escriba i Cien años
de soledad, de Gabriel García Márquez; Contes, de Mercè Rodoreda, i
L’Odissea, d’Homer; entre d’altres, a
més de fer trobades amb estudiants i
experts sobre aquests llibres i autors.
# REDACCIÓ
Les activitats de les biblioteques:
www.l-h.cat/biblioteques
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Fou el pioner de tots els que funcionen a les biblioteques públiques

Sessió del grup de lectura en veu alta reunit a la Tecla

