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Perea, Herance i Benach visiten l’exposició sobre el president Macià

Exposició sobre Francesc Macià,
1859-1933, al CC Barradas
L’ha inaugurada el president del Parlament, Ernest Benach
El Centre Cultural Barradas expo
sa, fins al 30 de novembre, la mostra itinerant 1859-1933 Francesc
Macià, una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa, organitzada per la Fundació Josep Irla.
L’acte inaugural fou presidit pel
president del Parlament, Fran
cesc Benach, i les regidores de
L’Hospitalet Glòria Herance i
Mercè Perea.
La mostra fa un repàs de la vida
de Francesc Macià, des del seu nai
xement a Vilanova i la Geltrú, el 21
d’octubre del 1859, fins a la seva de

funció, el 25 de desembre del 1933.
A través de disset plafons s’observa
una etapa de la història de Catalunya
amb el protagonisme de Macià, engi
nyer militar de l’exèrcit espanyol que,
de mica en mica, adopta posicions
federalistes, progressistes i catalanis
tes. El 1907 fou elegit diputat a les
Corts per Solidaritat Catalana i reelegit
fins a set vegades més fins al 1923.
La seva unió amb Lluís Companys
fa que ERC aconsegueixi un gran èxit
a les eleccions municipals del 1931.
El 14 de abril del mateix any, després
que Companys proclamés la Repú

blica des del balcó de l’Ajuntament
de Barcelona, Macià proclama la Re
pública Catalana com a Estat integrant
de la Federació Ibèrica. Els anys 1931
i 1932 foren d’il·lusió col·lectiva amb
l’aprovació de l’Estatut de Catalunya i
la investidura, el 6 de desembre del
1932, de Francesc Macià com a presi
dent de la Generalitat.
L’exposició està fent un recorregut
per diversos municipis de Catalunya.
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Como cada 1 de noviembre, festividad de Todos
los Santos, miles de hospitalenses visitaron el
Cementerio Municipal. La brigada municipal
fue ampliada con una
veintena de
personas y se ofreció un servicio gratuito para
acceder a los nichos más altos. Este año, debido
al traslado de las oficinas a la calle del Migdia

Visto en L’H

con el fin de poder rehabilitar los despachos
del cementerio, diversas personas con PDA facilitaban información sobre el emplazamiento
y las calles de los nichos. Las obras de mejora
del cementerio, que han incluido también la
rehabilitación de las fachadas de diez bloques
de nichos, han sido financiadas por el Fondo
Estatal de Inversión Local (FEIL) y han tenido
un coste total de 591.000 euros.



