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Homenatge als antifranquistes de
L’Hospitalet i el Baix Llobregat
L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa, Núria Marín, i pel conseller d’Interior, Joan Saura
523 veïns de L’H i 1.165
del Baix Llobregat han
rebut indemnitzacions
del Govern català
perquè van ser a la
presó durant la guerra i
la dictadura. Ara reben
un reconeixement

“Estem a punt d’obtenir un espai
per conservar i mantenir la memòria
històrica: Can Riera, que s’inaugurarà el 20 de març, serà un centre

Jaume Valls va recordar els anys de lluita contra la dictadura

d’investigació que permetrà treballar la memòria històrica amb tot el
material que hi ha a la ciutat sobre
aquest tema i que es podrà veure
allà”, va avançar l’alcaldessa.

A l’acte també hi va intervenir el
president de l’associació hospitalenca Pont de la Llibertat-L’Hospitalet
Antifranquista, Jaume Valls, que va
recordar el seu pas per la presó

perquè formava part del PSUC i de
CCOO. “El 70% dels represaliats
no han pogut reclamar el dret de
ser aquí i el restant 30% ja té més
de 90 anys”, va recordar Valls. El

vell lluitador va afegir que “la lluita
contra el franquisme no hauria estat
possible sense el suport de les famílies, especialment les dones que
van patir tota mena de penúries
mentre els seus marits reivindicaven les llibertats o eren a la presó”.
El conseller Joan Saura va recordar que l’objectiu de la conselleria
és homenatjar les víctimes de la repressió franquista de forma territorialitzada i lliurar-los un diploma de
reconeixement. A més, des de l’any
2000, 523 veïns de L’Hospitalet i
1.165 del Baix Llobregat han rebut
indemnitzacions del Govern català
pel temps durant el qual van estar
privats de llibertat. # MARGA SOLÉ

En record del cantautor xilè Víctor Jara
El BarnaSants tria L’H per retre homenatge a l’artista assassinat pels colpistes fa 37 anys
“Gràcies a actes com aquest,
Víctor segueix vivint en els homes i les dones que somien un
món millor”. Són paraules de
Gloria Köning, la directora de
la Fundació Víctor Jara, durant
l’homenatge que el Festival
Barnasants va retre al cantautor
xilè al Centre Cultural Barradas.
El record de l’artista torturat
i assassinat per les tropes del general colpista Augusto Pinochet s’ha
organitzat amb motiu de l’enterrament oficial de les seves despulles
en un funeral multitudinari a Xile.
El tinent d’alcalde de Cultura,
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■ Can Riera en serà la seu

GABRIEL CAZADO

El Centre Cultural Barradas va
acollir un acte d’homenatge als
veïns de L’Hospitalet i del Baix
Llobregat que van ser represaliats pel règim franquista perquè
van defensar les seves idees,
van lluitar contra la dictadura
o van demanar més llibertat i
democràcia.
H
L’acte va ser presidit per l’alI
caldessa de L’Hospitalet, Núria
S
Marín, i pel conseller d’Interior,
T
Relacions Institucionals i ParticiÒ
pació, Joan Saura, i va comptar
R
amb l’assistència d’una trenteI
na de persones re pre saliades
C
i diversos alcaldes del Baix
A
Llobregat en una sala plena de
gom a gom.
L’acte d’homenatge va començar
amb un parlament de l’historiador
Carles Santacana, que va destacar
que el règim franquista “va fer de la
repressió un fet polític perquè sense
repressió no es podia mantenir en el
poder i és important veure l’interès
del franquisme per estendre la por i
fer una societat dividida”.
L’alcaldessa, Núria Marín, va recordar que L’H va ser el primer mu nicipi a fer un reconeixement públic
als antifranquistes fent la feina en
molts àmbits: en el dia a dia, amb
exposicions, canvis de noms de carrers o escultures com El Pont de la
Llibertat d’Arranz Bravo.
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Jaume Valls: “La lluita
contra el franquisme no
hauria estat possible
sense el suport de les
famílies i de les dones,
que van patir tota mena
de penúries”

Exposició de cartells del món solidaris amb Xile

Mario Sanz, i el director del BarnaSants, Pere Camps, van acompanyar
Köning en aquest homenatge en el
qual es va presentar la Fundació, es
va projectar un documental sobre
la vida de Jara i es va obrir una
exposició de cartells del món solidaris amb Xile durant la dictadura. El
cantautor Manuel García va posar-hi
la música, amb un recital de temes
inspirats en la tradició popular i en
la consciència crítica, i rememorant
la lletra de Te recuerdo, Amanda,
una de les cançons més conegudes
de Víctor Jara, que va compondre
en record de la seva mare. # C . S .

