18

/

societat

15 de juny del 2009

Una exposició recorda els
bombardejos de la Guerra Civil a L’H
Ubicada al Museu d’Història, és una mostra itinerant de la Generalitat amb l’afegit de dades locals
El Museu d’Història de L’Hospi
talet acull, fins al pròxim 5 de
juliol, l’exposició Quan plovien
bombes, una mostra que recu
pera la memòria dels bombar
dejos que van patir durant la
Guerra Civil més d’un centenar
de ciutats catalanes i que va
provocar prop de 5.000 morts.
La mostra itinerant, produï
da per la Direcció General de la
Memòria Democràtica de la Genera
litat, s’ha instal·lat al Museu amb
imatges i informació afegida sobre
L’Hospitalet.
Segons Joan Camós, historiador
del Centre d’Estudis de L’Hospitalet
especialitzat en aquesta època, L’H
va ser bombardejada en diverses
ocasions a partir de 1937 i fins al
1939. “Quan les tropes nacionals
van conquerir Madrid, van traslladar
la pressió a Barcelona i L’Hospitalet
formava part de l’àrea d’influència
de Barcelona”.
L’exposició mostra un mapa dels
punts de la ciutat que van patir bombardejos. “Buscaven punts estratè
gics, com les fàbriques o les subestacions elèctriques. A Cosme Toda es
fabricaven bales i va ser bombarde
jada. El mateix va passar amb Can
Trinxet o Pareto, on es feia roba per
a les tropes republicanes”, explica
Camós.
Per a aquest historiador, després
del bombardeig de la ciutat basca
de Guernica, l’estratègia dels naci
onals va canviar i es va començar a
atacar indiscriminadament la pobla
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L’exposició s’emmarca en
el programa d’activitats
del Centre d’Estudis de

CE L’H

Gabriel Cazado

L’Hospitalet per commemorar el seu 25è aniversari. També s’hi realitzaran
activitats paral·leles.
El 10 de juny va tenir lloc
la conferència La Guerra Civil i els bombardejos
a L’H, a càrrec de Joan Camós i Josep Ribas (al Museu d’Història). El 15 de
juny es projecta el film Mirant al cel, un documental
que combina imatges actuals, material documental
de l’època, recreacions i
testimonis. El director del
film fa una presentació
i un col · loqui posterior
(al Rambla Cinemes). El
17 de juny es descobrirà
una placa commemorativa davant la Casa dels
Cargols.

L’exposició es pot visitar al Museu d’Història

construir la població civil, el de Torre
Barrina. “Es van construir més, però
no coneixem els emplaçaments
exactes”, explica Camós.
Quan plovien bombes pretén
obrir un espai de reflexió sobre l’experiència bèl · lica i, sobretot, de

l’atac a la població civil. L’exposició
mostra, a través de fotografies, plafons informatius, cartells i audio
visuals, els elements tècnics (tipus
d’avions i de bombes), la resposta
de la societat civil (que va construir
refugis per protegir-se amb subs-

cripcions populars) i la solidaritat
que va néixer entre la gent per
afrontar aquesta dramàtica situació.
La mostra aporta informació de
tot Catalunya i es va enriquint amb
el material de les localitats que
l’acullen, com ara L’H. # núria toril

gavriel cazado

ció civil. “La Torrassa va ser un dels
objectius. Era un barri de màxima
conflictivitat on la CNT tenia la seva
base”, diu. En un d’aquests bombar
dejos van morir 18 persones.
L’exposició inclou també imatges
d’un dels refugis antiaeris que va

Desfile de Recollim para presentar la campaña

Campaña solidaria ‘Tira
del hilo’ de Recollim
Primer año como empresa de inserción laboral
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La entidad Recollim ha presen
tado la campaña Tira del hilo
y alarga la vida útil de tu ropa
para foment ar la donación
de ropa usada que la entidad
vende a precio simbólico o
recicla, con lo que elimina re
siduos y además contribuye a
la reinserción laboral de perso
nas en riesgo de exclusión, en

este campo y en otros proyectos.
La presentación de la campaña,
que financia Caja Madrid, coincidió
con el primer aniversario de la em
presa de reinserción creada por la en
tidad que, en convenio con el Ayuntamiento, emplea a personas�������
������
en el
departamento de Parques y Jardi
nes. Recollim tiene su sede en San
ta Eulàlia. # redacción

