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Carles Santacana i Torres, historiador i president del Centre d’Estudis

“El paper de la història de L’Hospitalet
hauria de ser d’autoreconeixement”
ROSA SALGUERO
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Des de 1995 és president del Centre
d'Estudis de L'Hospitalet (CEL’H). Quina
és la finalitat d'aquesta entitat?
Pretén canalitzar la recerca que es
faci de la ciutat i dotar-la de formes
de divulgació. Per a la canalització,
hem creat grups de treball i tutors
de recerca. Per a la divulgació, es
promouen debats, publicacions...
i no només sobre temes històrics
sinó també sobre l'actualitat. Paral·lelament, és important controlar la informació que existeix sobre L'Hospitalet i així vam crear
una base de dades de la ciutat,
que anem actualitzant i es pot consultar obertament.

Per tant, no recuperar la història local,
creu que és un dels dèficits de la ciutat?
Sí, és un dels dèficits. Totes les ciutats mostren la seva història com
quelcom molt positiu i L'Hospitalet

MAITE CRUZ

Quin paper juga la història a L'Hospitalet?
Millor dit, quin paper hauria de jugar! Hauria de tenir sempre un paper més actiu que el que ha tingut.
Sembla que ha existit 'por' en identificar la ciutat amb la seva història
i la visió encertada no és la d’exaltar glòries locals sinó la de conèixer el passat, en especial en les
etapes més actuals ja que permetria la gent veure-s’hi reflectida. En
definitiva, el seu paper hauria de
ser d'autoreconeixement. A això
vol contribuir el manual d’Història
de L’Hospitalet que hem publicat.

La passió
d’un
professional

Carles Santacana, president del Centre d’Estudis de L’Hospitalet des de 1995
no ho ha fet i a més ha estat influïda per una imatge periodística negativa que durant anys ha proliferat a la premsa. La forma de contrarestar tot això és reforçant la
nostra història. Que es mostri que
hi ha gent i què és el que ha fet.

Quines serien algunes de les aportacions
històriques que fa el manual del CEL’H?
Potser el fet més destacat és l'apartat del franquisme entre 1960 i
1970 del qual no existia fins ara
res escrit. També es fan aporta-
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L’Assemblea de la Creu
Roja reobre campanya
per augmentar els socis
PILAR GONZALO
L’Assemblea Local de la Creu Roja
de L’Hospitalet ha iniciat una campanya de captació de nous socis
subscriptors. Durant els mesos de
maig i juny es farà una intensa tasca de difusió de les activitats que
porta a terme la Creu Roja amb
l’objectiu, precisament, d’aconseguir la col·laboració econòmica suficient perquè es puguin continuar
oferint i ampliar-ne a d’altres, i poder ajudar a pal·liar situacions de
necessitat.
Amb la difusió dels seus serveis, la Creu Roja pretén que els
hospitalencs s’identifiquin amb la
seva feina i atreure’ls per comptar
amb la seva col·laboració. Una
cooperació que es pot fer com a
voluntaris o socis subscriptors.
L’assemblea local té engegats
diferents programes d’ajuda com
ara el transport amb vehicles especials per als disminuïts psíquics

i físics, atenció a la tercera edat,
socors i emergències, serveis preventius als actes públics, activitats
infantils, programes per a la formació de la gent jove i participació
en actes esportius i populars.

Més de 10.300 serveis
durant l’any 1996
Durant l’any passat, l’Assemblea Local de la Creu Roja va realitzar més de 10.300 serveis i es
van atendre 6.928 persones. Això
ha estat possible gràcies als més
de 300 socis i 300 voluntaris amb
què compta l’entitat.
Els voluntaris treballen desinteressadament i d’una forma activa en tots els programes i les activitats que realitza la institució i vetllen pels col·lectius amb més necessitats com ara els disminuïts,
la gent gran, els infants o els ciutadans que no disposen de recursos
econòmics.

cions sobre el fenomen del caciquisme, sobre els inicis del moviment obrer i s'ha fet una reinterpretació de la història medieval.

Quins continuen sent els grans buits de la
història local?
Manquen moltes coses. Per exemple, sobre l'evolució urbanística de
l’etapa contemporània, sobre el
franquisme, així com sobre la història cultural. Però el gran buit és
la Restauració, de 1874 al 1923. És
una etapa molt fosca.

Com analista del passat, com veu el futur
de la ciutat?
Depèn de la dinàmica metropolitana i de les repercussions de fenòmens com la redistribució de la població cap a altres anelles metropolitanes, la rendibilitat dels polígons industrials que poden originar ciutats de serveis, i la relació
d’aquesta àrea metropolitana amb
una Catalunya de ciutats mitjanes
que està prenent uns altres ritmes
en aspectes com la catalanització.
És tot un repte metropolità.

Carles Santacana i Torres
va néixer “administrativament a Barcelona” –apunta–, però sempre ha residit
a L’Hospitalet. Potser és un
dels pocs ciutadans que pot
dir que ha viscut “en quasi
tots els barris”, Torrassa,
Santa Eulàlia, Bellvitge i el
Centre, on resideix actualment amb la seva dona i la
seva filla. Doctor en història
contemporània, amb una
tesi sobre la Guerra Civil a
L’Hospitalet, combina la seva activitat com a docent a
la Universitat de Barcelona,
amb la de president del
Centre d’Estudis, amb la
qual contribueix a la recerca de la nostra història per
exemple com coautor del
manual Història de L’Hospitalet que s’ha presentat
per Sant Jordi. Confessa
que sovint no diferencia entre si la història és una feina
o una afició, però com a hobby té “anar a la muntanya
i caminar”. En diuen traking.
“Però jo sóc més clàssic”.

