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Història. Signat un conveni per incloure el centre en la Xarxa d’Espais de Memòria

Can Riera, l’espai de la memòria
Can Riera, la masia
del carrer del Xipreret,
serà un espai per
mantenir i difondre la
memòria de la nostra
lluita antifranquista
Amb aquest nou equipament, L’Hos·
pitalet ha passat a formar part de la
Xarxa d’Espais de Memòria de Ca·
talunya mitjançant un conveni signat
recentment entre l’Ajuntament i la
Conselleria d’Interior, Relacions Ins·
titucionals i Participació que presi·
deix Joan Saura. El conveni preveu
que el municipi s’incorpori a la Xar·
xa amb el centre de Can Riera, que
obrirà al públic el gener.
El nou centre disposarà d’una
exposició permanent sobre la lluita
antifranquista, un centre de docu·
mentació, un punt d’informació de la
Xarxa, un programa d’activitats pe·
dagògiques i espais de treball per
als grups escolars. De fet, l’equipa·
ment està especialment pensat per
treballar amb escolars, però també
estarà obert al públic general. Per la
seva banda, el Memorial Democrà·
tic es compromet amb el conveni
signat amb la ciutat a facilitar as·
sessorament, difusió, finançament a
través de la convocatòria anual de

també va destacar que aquest equi·
pament constitueix “una nova fita
en la nostra política de rehabilitació
i recuperació per a ús de la ciuta·
dania del patrimoni arquitectònic
de L’Hospitalet”, amb referència a
la profunda rehabilitació que s’ha
hagut de fer en la històrica masia
del segle XVII que allotjarà l’espai.
Per la seva banda, el conseller
Saura va celebrar que Can Riera es
converteixi en “un gran centre de
referència de la lluita antifranquista”

El nou espai de la
memòria conservarà
i difondrà els records
de la lluita per la
democràcia a L’H

Joan Saura i Núria Marín, a la sortida de Can Riera

subvencions, i altres serveis relaci·
onats amb la memòria històrica.
En l’acte de signatura del con·
veni l’alcaldessa, Núria Marín, va
manifestar que Can Riera és “l’ho·

menatge de la ciutat als homes i a
les dones antifranquistes que van
arriscar la vida i la llibertat per la
recuperació dels drets democràtics,
nacionals i socials”. L’alcaldessa

dins la Xarxa formada a Catalunya,
i va destacar que ha de servir per·
què les noves generacions “siguin
conscients que la democràcia, les
llibertats i els drets que gaudim no
ens els ha regalat ningú sinó que
són fruit de la lluita de molta gent”.
Can Riera ha estat rehabilitada
amb la vista posada en el seu nou
ús i també en l’estalvi energètic.
S’ha restaurat el interior i s’ha instal·
lat un sistema de climatització que
aprofita l’energia del subsòl. y
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Breus
Los juzgados abren
por las tardes algunos
de sus servicios
Los juzgados de L’H abren la Ofi·
cina de Atención al Ciudadano y
el Registro Civil, los lunes y miér·
coles de 16h a 18h. La oficina
presta información y documenta·
ción y el registro recibe solicitu·
des y entrega certificados. y

El Consorcio BiopoL’H
amplía sus instalaciones
para empresas
BiopoL’H ha ampliado el espacio
que destina a la implantación de
empresas de nueva creación. Es
la Bioincubadora I, ubicada en el
Campus de Bellvitge donde los
usuarios disponen de entre 30 y
60 m2, servicios de voz y datos,
laboratorio y estabulario. y

Primera piedra para
un edificio de viviendas
sociales de la UGT
El 28 de octubre se colocó la primera piedra de un edificio de viviendas de protección oficial que
construye la UGT en un solar de
la plaza Quart con la calle Aprestadora. La promoción prevé 55 pisos y 67 plazas de aparcamiento
en un edificio de 5 plantas. y

