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L’H Antifranquista centralitza la
informació de les indemnitzacions
Destinades a les persones que van ser empresonades per motius polítics
encara falta fer molt més per
recordar aquests lluitadors perseguits i empresonats per les
seves idees. Aquest ha estat
l’objectiu de l’entitat des del
mateix moment del seu naixement, l’any 1994. Tots ells destaquen que és un grup plural
on totes les tendències estan
representades i no se n’exclou
ningú.
■ Memòria històrica
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Les persones que hagin estat
empresonades un mínim d’un
mes durant el franquisme, per
motivacions polítiques (en qualsevol punt de l’Estat), tinguin
menys de 65 anys i estiguin censades a Catalunya poden reclamar les indemnitzacions atorgades per la Generalitat, fixades en
168 euros per mes de presó.
Poden accedir a aquesta indemnització les persones que
van patir la privació de llibertat,
el vidu o vídua o els fills amb la
condició legal de disminuïts.
Per poder accedir a la indemnització cal presentar la documentació acreditativa. El termini per presentar tots els papers
finalitza el mes de juny.
El grup d’opinió L’Hospitalet
Antifranquista ajudarà els qui
vulguin presentar la reclamació.
Els interessats poden dirigir-se
al Centre d’Estudis els dimarts
de 17 a 19h (carrer Major, 54).
Un cop presentats els papers,
un comitè de valoració de la Generalitat revisarà la documentació i atorgarà les indemnitzacions.
Els representants de L’H Antifranquista estan satisfets amb
aquesta acció de la Generalitat,
ja que és un pas més en el reconeixement envers les persones que van lluitar per la recuperació de les llibertats i que

El grup estar a Santa Cruz de Moya (Conca)

Per contactar amb
Antonio Mallo, truqueu
al telèfon 93 335 59 51

van ser represaliats, i afirmen
que la mesura no és important
només pels diners sinó perquè
suposa acceptar l’existència
d’una situació injusta.
Per aquest grup d’opinió,

D’altra banda, L’Hospitalet
Antifranquista forma part de
l’Associació per la Recuperació
de la Memòria Històrica de Catalunya, creada fa un parell de
mesos per tal d’investigar les
fosses comunes que s’estan
trobant arreu del Principat. Fins
ara ja se n’han localitzat 54.
L’objectiu de la nova entitat
és investigar en els arxius per
localitzar les fosses on van ser
enterrades moltes persones que
es van donar per desaparegudes, aixecar acta notarial de
la seva localització i homenatjar
la seva memòria. Si els familiars ho volen, s’intentarà la seva
identificació´a través de les proves d’ADN. La persona de contacte de la nova entitat és Antonio Mallo, membre de L’Hospitalet Antifranquista. # PI LAR
GONZALO

Campaña contra el
sida en el Estadio
Municipal de Fútbol
“La sida: decidim entre tots” es
el lema de las dos pancartas
colocadas desde el 30 de marzo en el estadio de la Feixa
Llarga para contribuir a sensibilizar a la población de la necesidad de prevenir el contagio
de la enfermedad. La iniciativa
se enmarca en el Plan de Acción sobre el sida de L’H.

Nuevo viaje solidario
de voluntarios de la
ciudad a Galicia
L’Hospitalet ha organizado un
segundo viaje a la localidad
de Camariñas en el que 35
voluntarios de Protección Civil y ciudadanos colaboraron
en la limpieza de las playas
tras el desastre del Prestige.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha cedido al municipio gallego un vehículo de limpieza
viaria para facilitar la retirada
del fuel.

El Fòrum de Dones
analiza la situación
de las mujeres
La entidad se reunió para
analizar los resultados de la
encuesta realizada a 300 mujeres de la ciudad en la que
se pone de manifiesto que la
conciliación entre la vida familiar y laboral es una de las
principales preocupaciones
del colectivo, junto a la falta
de tiempo y conseguir un
buen nivel de formación.

