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DIARI DE L’HOSPITALET 11 de juny del 2018

Aniversari. Agrupació per fomentar el debat, reivindicar l’estat social i defensar els drets humans
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Òbit

CEDIDA PER TRES QUARTS PER CINC QUARTS

Mor l’escriptor
i periodista
Francesc
‘Frank’ Caudet

Amadeu Juan, amb la periodista Milagros Pérez Oliva i la professora de dret Laia Bonet, durant el cicle Refer consensos que ha fet l’entitat

Tres Quarts per Cinc Quarts
compleix 25 anys mirant el futur

L

’any 1993, un grup de ciutadans de L’Hospitalet que es
definien com a “preocupats i
encuriosits per la realitat que
els envoltava” va decidir trobar-se un
cop al mes per debatre i reflexionar
sobre temes socials i polítics. Es van
constituir en un grup d’opinió, convidaven experts a les seves tertúlies
i van triar per nom Tres Quarts per
Cinc Quarts, la referència dels pagesos per anomenar la distància que
trigaven a recórrer amb carro L’Hospitalet de nord a sud i d’est a oest.
Han passat 25 anys. L’entitat ha
crescut en socis i activitats però
manté els seus principis fundacionals: fomentar el diàleg, reivindicar
l’estat del benestar, preservar la na-

tura i defensar la diversitat cultural.
L’any 2001, en col·laboració
amb diverses entitats, van fundar
L’H Espai de debat i van obrir a la
ciutadania fòrums de tot tipus de
temàtica: La ciutat a debat, amb els
representants polítics de L’Hospitalet; el Govern s’explica, amb consellers de la Generalitat; Converses
amb..., que va comptar amb figures
com Pasqual Maragall, Jordi Pujol i
Iñaki Gabilondo, i molts altres.
L’any 2009 fa un pas més i crea
l’Aula de Drets Humans, amb conferències, cursos universitaris i tallers
de conscienciació per als joves amb
el JIS. També esdevé l’Associació
Unesco de L’Hospitalet i comença
a obrir diferents cicles dedicats a la

cultura –Espai de lletres amb les Biblioteques de L’H i Espai de clàssica
amb l’Auditori Barradas–, a la solidaritat –els horts socials i la Setmana
de la Solidaritat amb Creu Roja–, i
l’últim projecte, l’Espai de Ciutadania,
que aplega 35 entitats de L’Hospitalet amb l’objectiu de fer una ciutat
sostenible, solidària, inclusiva i cívica;
enfortir els lligams entre les associacions, i fomentar l’esperit crític de
la ciutadania. Com a exemple, les
trobades cada mes a L’Acollidora en
suport de les persones refugiades.
Després de 286 debats i col·
loquis amb 548 experts, 32 concerts,
26 trobades literàries, 36 cursos
d’extensió universitària i 68 tallers
a instituts, què els prepara el futur?

Respon Amadeu Juan, el president
de l’entitat. “Crec que ens hem d’aturar i reflexionar. No volem viure de les
inèrcies, cal repensar el sentit i els
mètodes de la nostra actuació: com
atreure públic jove? Cal parlar més
de L’Hospitalet? Fer actes a més barris? Tenir més presència a les xarxes
socials? Però sempre amb voluntat
de servei a la nostra ciutat”, afirma.
La commemoració del 25è aniversari de l’entitat ha coincidit amb
la mort de dos dels seus fundadors:
Marc Sansalvador i Eloi Moliné. Tres
Quarts per Cinc Quarts els prepara
un homenatge el pròxim d’octubre. y

i Més informació: www.lhespaidebat.com

Francesc Caudet Yarza, molt conegut per la seva faceta d’escriptor de
novel·les populars, ha mort als 78
anys. Nascut a Barcelona, residia
a L’H des de feia uns anys i va col·
laborar amb diverses biblioteques
donant moltes de les seves obres.
De novel·les populars en van escriure més de mil sota pseudònims (el
més conegut, Frank Caudett). També va exercir el periodisme y

Guardons

Premi Perich per a
l’actriu hospitalenca
Judit Martín
Judit Martín ha estat una de les guanyadores de la 20a edició del Premi
Internacional d’Humor Gat Perich,
guardó que reconeix els millors comediants. L’actriu va néixer a L’Hospitalet, on va fer els primers passos
teatrals. Martín ha estat fundadora de
companyies com Dejabugo o Impro
Barcelona. Actualment, col·labora al
programa de ràdio Versió RAC1, en
què posa veu a la perruquera Vane i
fa paròdies de diverses polítiques, i
al Polònia de TV3, en el qual interpreta diversos personatges. Els premis es lliuraran el 5 de juliol. y

