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L’exposició sobre la història de
la Florida recorre els barris de L’H�
El treball dels alumnes de l’IES Eduard Fontserè es pot veure al Centre la Bòbila fins al 23 de desembre
Els joves han
reconstruït
la història del
barri a partir del
testimoni de veïns
que van arribar
els anys 50��

La mostra

gabriel cazado

Maria Paola, Jaromi, Olivia, Da
niela, Diana, Ariel, Alba, Elder,
Patricia, Gerard, Yeidry, Carla,
Kamal, Míriam, José, Néstor,
Rocemil, Édison i Giulia, alum
nes de l’IES Eduard Fontserè,
coneixen avui amb detall la
història del seu barri, la Florida.
Ells i totes les persones que
han vist la seva exposició La
Florida. La historia contada por
su gente, que es pot veure al
Centre Cultural la Bòbila fins al 23
de desembre i que després visitarà altres instituts com el Margarida Xirgu.
Aquest projecte neix de la col·la
boració entre el Pla de Desenvolu
pament Comunitari de la Florida (programa de la Generalitat per poten
ciar el teixit associatiu a les zones
residencials gestionades per Adigsa,
com els Blocs Florida) i l’IES Eduard
Fontserè. Coordinats per la professo
ra Maria Farré, aquests 19 alumnes,
molts d’ells nouvinguts, han parlat
amb veïns històrics del barri per re
construir l’evolució de la Florida des
dels anys 30. De les transcripcions
de les entrevistes ha sortit aquesta
exposició que va visitar la directora
de la Memòria Democràtica de la Ge
neralitat, Maria Jesús Bono, acompa
nyada del tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve.
Bono va destacar “la implicació
de l’institut i la transmissió d’informa
ció entre la generació que va viure
aquells anys i la gent jove, molts
d’ells nouvinguts que viuen un altre
procés migratori, com el que van
viure els que ara són pares i avis els
anys 50 i 60. L’exposició mostra els
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L’exposició mostra en diversos plafons amb fotografies i textos l’evolució

L’exposició recull les vicissituds del barri des dels seus inicis

valors del Memorial Democràtic, co
nèixer el nostre passat per entendre
el present i treballar per un futur
millor”.
Per a Lluís Esteve, treballs com
aquests són fonamentals per a l’edu

cació dels adults del demà. “Si volem
joves compromesos, participatius i
transformadors de la societat, han de
conèixer el passat dels seus barris i
l’esforç dels seus pares i dels grans
per recuperar la democràcia, per

millorar el seu barri. Han de saber
que els fruits d’aquella lluita són
els beneficis que ells tenen avui. El
mateix institut Eduard Fontserè es va
aconseguir per la lluita de l’associa
cionisme veïnal”. # c . s .

del barri des dels anys
30 narrada per 11 veïns:
Carolina Aguado, Aurora
Agustín, Carmen Albalat,
Antonio García, Isabel
López, Emilio Marlés, Salvador Martín, José Murillo, Ildefonso Muñoz, M.
Teresa Pratdesaba i Maribel Torrente. Amb ells, els
estudiants han conegut
l’origen del paisatge, la
indústria, els carrers, la
construcció dels Blocs Florida, els cables d’alta tensió, les lluites reivindicatives, les escoles o la immigració. “Aquest era un
dels objectius”, explica la
professora Maria Farré,
“que els alumnes que vénen d’altres països sàpi
guen que qui va lluitar
per fer el barri com és ara
va ser la primera immigració”.

25è aniversari del Centre d’Estudis
L’entitat presenta un llibre que repassa la seva tasca investigadora a la ciutat
El Centre d’Estudis de L’Hospita
let (CEL’H) ha posat fi a la cele
bració del 25è aniversari. Durant
tot l’any, l’entitat que difon el
patrimoni i la identitat local ha
commemorat l’efemèride amb
diferents activitats com debats,
exposicions i conferències.
La darrera activitat va ser la
presentació d’un llibre al Centre
Cultural Barradas amb la presència de la presidenta de l’entitat, Pilar Massana, i de l’alcaldessa Núria
Marín. Amb el títol Un repte ciutadà,
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s’hi exposa la trajectòria del CEL’H
i les opinions sobre l’entitat de 52
persones.
Al llarg d’aquest quart de segle,
el Centre d’Estudis de L’Hospitalet
ha dut a terme diferents investiga
cions sobre aspectes de la ciutat
com la història, el patrimoni, la immigració, l’associacionisme o el territori, que s’han traduït en una trentena
de publicacions. L’entitat ha comptat amb la col·laboració de més de
250 persones, “un capital humà
que és el més important del Centre

Portada de l’últim llibre

d’Estudis”, segons ha dit la presiden
ta Pilar Massana.
El centre ofereix diferents serveis
com la base de dades sobre L’Hospitalet o l’assessorament als estudi
ants de batxillerat i formació profes
sional en treballs de recerca. Amb
vista al futur, el CEL’H vol treballar
per “ampliar la base social i abastar
cada cop més àmbits d’actuació”, co
menta la presidenta, “tot i que arribar
als 25 anys amb una entitat basada
en el treball associatiu ja és una vic
tòria”. # andreu ferrer

