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L’H us dona les

Ciutadania. L’Ajuntament lliura el títol de distinció ciutadana a l’Ateneu de Cultura Popular, la Coordinadora Sardanista, l’Asso
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S

is entitats i un ciutadà
han rebut enguany el
títol honorífic de distinció ciutadana que
atorga l’Ajuntament
cada dos anys. La
cerimònia de lliurament va tenir lloc
el 19 de maig al Saló de Plens per
distingir l’Ateneu de Cultura Popular,
la Coordinadora Sardanista de L’H,
l’Associació ALPI-ASS per a persones amb discapacitat intel·lectual, el
Centre d’Estudis de L’H, el Grup de
Dones de Santa Eulàlia, la Comissió
del 50è aniversari de Bellvitge i Domingo Guijarro, activista veïnal i sindical de Collblanc-la Torrassa.
Aquest títol premia persones o
entitats que desenvolupen el seu
treball a la ciutat i que sobresurten
per la projecció social de la seva
tasca o per un fet de singular rellevància. Es va crear “perquè l’obra
exemplificadora d’aquestes persones es conegui, es difongui i perduri
en la memòria col·lectiva” i “perquè
aquesta societat esdevingui més
solidària i més rica en la igualtat, la
fraternitat i la justícia social”.
I així ho va destacar l’alcaldessa
Núria Marín durant el lliurament de
les distincions. “Heu fet la vostra
feina amb una dedicació personal
admirable, sempre amb estimació i
compromís. Heu contribuït a crear
el model L’Hospitalet, un model solidari, redistributiu, de lluita contra les
injustícies i de defensa de l’estat del
benestar”. Els guardonats van ser
glossats pels portaveus municipals.
Glossa dels guardonats
El regidor de CiU, Jordi Monrós,
va presentar l’Ateneu de Cultura Popular i va enaltir la seva tasca per difondre la cultura catalana, impartint
classes de català i editant publica
cions com el butlletí mensual El Xipreret, “que va néixer l’any 1980, llavors l’única publicació totalment en
català i que encara continua”.
La glossa de la Coordinadora
Sardanista va córrer a càrrec del portaveu d’ERC, Antoni Garcia, que va
recordar els orígens de l’entitat, que
va aconseguir que l’any 1966 L’Hospitalet fos nomenada Ciutat Pubilla de la Sardana, “gràcies a l’empenta i la dedicació de les persones
que en plena dictadura van fer possible l’Aplec Ciutat de L’H”.
El nou portaveu del PP, Javier Martín Hermosín, va parlar de l’Associació ALPI-ASS i va destacar “el com-

Representen una
part important
de la societat
de L’Hospitalet.
Són entitats i
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Vídeo de la cerimònia
Notícia de TV L’H sobre
el lliurament de les
distincions ciutadanes

promís social amb tants i tants pa
res que hi han trobat orientació,
acompanyament, formació diària i,
sobretot, la tranquil·litat de tenir un
futur per als seus fills”.
La portaveu d’ICV-EUiA-Pirates
i antiga presidenta de l’Associació
de Veïns de Collblanc-la Torrassa,
Ana González, va presentar el seu
veí Domingo Guijarro i li va dedicar
una frase del dramaturg Bertolt
Brecht: “Hi ha homes que lluiten
un dia i són bons. N’hi ha d’altres
que lluiten un any i són millors. N’hi
ha que lluiten molts anys i són molt
bons. Però hi ha els que lluiten tota
la vida: aquests són els imprescindibles.”
El portaveu de Ciutadans, Miguel
García, va enaltir la tasca del Centre
d’Estudis “perquè és necessari que
aquesta ciutat tingui qui la reflexioni,
qui la debati i qui l’escrigui. I és encomiable que l’interès per estudiar
L’H sorgeixi de la societat civil”.
El portaveu del PSC, Francesc
Belver, va presentar el Grup de
Dones de Santa Eulàlia i la Comissió Bellvitge 50. De la primera va
rememorar les crítiques rebudes per
crear el primer grup de dones de
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Més de 80 anys dedicat a
la difusió de la cultura catalana
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yyy Matilde Marcè, sòcia de l’Ateneu des del 1978 i presidenta els darrers 10 anys, va ser l’encarregada de recollir la distinció que premia
l’entitat nascuda l’any 1932 per divulgar i impulsar activitats culturals
i socials, i difondre la cultura catalana. Marcè va recordar els negres
anys de la dictadura. “L’Ateneu ha complert 84 anys, però van tenir
40 de silenci forçós després que el 1939 les autoritats feixistes ens
van foragitar de la nostra seu, l’Harmonia”. L’Ateneu té un nou local
al carrer de Santa Anna des de fa cinc anys, efemèride que han
celebrat amb una exposició del seu patrimoni i amb un espectacle
sobre al cinquantenari de la mort de Caterina Albert- Víctor Català.
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L’H. “Gràcies a aquestes lluitadores,
tot i que encara queda molt camí per
fer, la igualtat real està més a prop
que mai a la nostra societat”.
Sobre Bellvitge 50, Belver va
recordar la construcció del barri i el
seu teixit social, “gent de diverses
procedències però amb un objectiu
comú, aconseguir uns serveis públics que ningú no havia previst però
que eren imprescindibles. Una lluita
que perdura fins als nostres dies per
mantenir-los”.

centre d

Els guardons volen difondre l’obra
exemplificadora dels distingits perquè
perduri en la memòria col·lectiva
‘CAP DE medusa’
Els distingits amb el títol reben una
medalla que reprodueix la Medusa de
Provença, una peça d’ús funerari
d’època romana (del segle II
després de Crist), que va
aparèixer ja a principis del segle
XX a les obres de la carretera
de Barcelona a Santa Creu de
Calafell (antiga Via Augusta),
prop de l’ermita de Santa
Eulàlia de Provençana. És la
troballa més important de L’H,
tot i que l’original es troba
al Museu Arqueològic de
Catalunya. La mitologia grega
deia que era una deessa molt
bella maleïda per Atenea, que va
convertir els seus cabells en serps
i va fer que els que la miressin es
convertissin en pedra.

Canvis futurs
Fins ara, les distincions les decidia la Junta de Portaveus i les aprovava el Ple. Però, davant la petició
de l’oposició, el procés canviarà per
obrir-lo a la societat civil. En desacord
amb la situació actual, el portaveu de
CUP-PA, Khristian Giménez, no va
participar-hi. En nota de premsa, el
grup va explicar l’absència “com a
mesura de protesta per denunciar la
manca absoluta de participació de
les veïnes en el procés de proposta
de candidatures i en la presa de decisió” i afegeix que el grup “no té res
en contra de cap persona o col·lectiu
que hagi rebut o rebi la distinció”. y
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les grAcies

ociació ALPI-ASS, el Centre d’Estudis, el Grup de Dones de Santa Eulàlia, la comissió Bellvitge 50 i el veí Domingo Guijarro

nadora sardanista de l’hospitalet

lsora de la dansa catalana
ris, escoles i casals

n temps del franquisme va organitzar el primer Aplec de
Bellvitge i l’any 1966 va aconseguir que L’Hospitalet fos
a Ciutat Pubilla de la Sardana. La presidenta, Mercé Tucollir la medalla, atorgada a la Coordinadora per fomentar
popular i tradicional catalana i, en concret, de la sardana,
ostat als infants i a la gent gran amb classes a tots els barrer fi de curs va reunir prop de 600 escolars i 300 persos. Tubau va destacar que l’entitat “ha continuat amb l’Aplec
L’Hospitalet. Alhora dóna suport a l’Aplec de Bellvitge i,
ent, al de Collblanc-la Torrassa.

associació alpi-ass

domingo guijarro

Compromís amb les persones amb
discapacitat i les seves famílies

Tota una vida lluitant perquè la
ciutadania guanyi drets i llibertats

yyy L’Associació ALPI-ASS va néixer l’any 1968 impulsada per un grup
de pares preocupats per la discapacitat intel·lectual dels seus fills.
L’any 1971 es va convertir en entitat d’utilitat pública. El seu objectiu
és fomentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i
promoure la sensibilització de la societat sobre elles. Ofereix servei
de formació-ocupació, és centre especial de treball i disposa d’una
llar-residència. Alfredo Fernández va recollir el guardó en nom de
l’entitat: “Recullo aquesta distinció que ens han donat sense esperar-la i, crec que sense que haguem donat motius per tenir-la. Nosaltres treballem només pels nostres fills i pels nostres germans”.

yyy Domingo Guijarro va néixer el 1931 a Huelva i amb 15 anys va emigrar amb la família a Collblanc-la Torrassa. Es va afiliar a CCOO i al
PSUC en la clandestinitat, i fou un dels fundadors de l’associació de
veïns del districte l’any 1970. Tot i la seva edat avançada i l’estat de
salut continua participant en els moviments per reivindicar una sanitat pública de qualitat i no ha deixat de col·laborar de forma altruista
amb l’entitat veïnal. “Quan vaig arribar a Collblanc-la Torrassa l’aigua
baixava en rierols pel carrer de Mas, no hi havia parcs, no hi havia
res. Gràcies a la lluita pels barris vam aconseguir moltes coses”, va
explicar en un dels moments més emotius de la cerimònia.

d’estudis l’hospitalet

grup de dones de santa eulàlia

Bellvitge 50

diosos al servei de la història
patrimoni de la ciutat

Pioneres en l’associacionisme
femení al municipi

Un gran treball per recuperar
els 50 anys d’història d’un barri

d’Estudis va néixer el 1984 com a entitat sense ànim de
ervei de la ciutat i centrada en la recuperació de la història
moni local, en el foment del debat sobre el municipi i de
cionisme. L’entitat edita treballs d’investigació i, entre altres
treballa sobre la cultura de la pau, la immigració i per recumemòria històrica. El seu president, Manuel Domínguez, va
r que “estem convençuts que l’associacionisme és cabdal
bona salut d’una societat i donem les gràcies a les instiue ens han donat suport: en ocasions, irregular, però, en
com aquest acte ho palesa, de forma sincera”.

yyy El Grup de Dones de Santa Eulàlia va ser el primer que es va crear
a la ciutat, l’any 1986, i acaba de celebrar el 30è aniversari. Organitzen activitats de tota mena –conferències, ioga, tai-txi, ball, llengua catalana, cant coral, pintura, etcètera– però el més important
és haver creat un espai on les dones se senten valorades i són escoltades en una societat en la qual encara cal reivindicar els drets
del col·lectiu. En nom del grup, la presidenta Maria Clemente ho va
explicar en recollir la distinció: “Nosaltres no som ni una presidència
ni una junta, som un grup d’amigues que ens donem molt de suport
les unes a les altres”.

yyy La Comissió Organitzadora del 50è aniversari del barri de Bellvitge
l’han formada entitats, col·lectius i veïns a títol individual que al llarg
de l’any 2015 van commemorar l’ocupació dels primers habitatges
de l’emblemàtic barri, la lluita per evitar que els blocs deixessin sense
espai els veïns i la reivindicació de serveis públics com ara centres
educatius i sanitaris, parcs i instal·lacions esportives. Avui Bellvitge
té més d’un centenar d’entitats que segons Bellvitge 50 “han permès la cohesió social del barri”. Per això, Carlos Tejedor, al recollir
la medalla de La Medusa, va agrair el suport “de l’Ajuntament, del
Centre d’Estudis, de les entitats del barri i dels veïns de Bellvitge”.

