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L’Hospitalet Antifranquista
homenatja vells lluitadors
Sisena trobada del grup, vinculat al Centre d’Estudis, per la recuperació de la memòria històrica
L’Hospitalet Antifranquista ha
celebrat la sisena trobada
per a la recuperació de la
memòria històrica, marc entranyable per homenatjar tres
persones que van lluitar amb
la República durant la guerra.
María Luisa López, María Rodríguez Juárez i Luis Moreno
Rojo van rebre una placa commemorativa de mans de l’alcalde,
Celestino Corbacho.
A l’acte es va explicar la feina
endegada el 1995 per L’H Antifranquista i pel Grup d’Anàlisi del
Centre d’Estudis de recuperació
de la memòria històrica amb una
sèrie d’entrevistes amb persones
que van lluitar contra Franco.
Moreno Rojo va explicar la seva experiència vital. Nascut a un
poble d’Albacete, va lluitar a la
guerra com a milicià del Front Popular. Rojo va explicar com van
afusellar una bona part de la seva família. Acabada la guerra va
estar a la presó nou anys i quan
va sortir va ser desterrat. Arribà a
L’Hospitalet el 7 de maig de 1971:
“L’Hospitalet s’ha portat molt bé
amb mi i jo he fet tot el que he
pogut pel benestar dels ciutadans”.
El coordinador de L’H antifranquista, Jaume Valls, va reafirmar
la idea del grup de continuar reclamant un tracte de justícia per
a les persones anònimes que van
dir no al franquisme, van lluitar i
van ser perseguides per voler el
restabliment de la democràcia.
Valls va manifestar que “la democràcia no és un regal sinó una
conquesta de tots els lluitadors
antifranquistes”.
En aquest mateix sentit es va
pronunciar Carles Santacana, pre-
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Els tres homenatjats (al centre) al costat de membre de L’H Antifranquista

L’historiador Miguel Ángel Montón va explicar la tasca feta fins ara pel Grup d’Anàlisi, vinculat al Centre d’Estudis, per
recuperar les
experiències
dels homes i
dones que van lluitar contra la dictadura.
Des de 1995 fins al 2001 s’han fet 43
entrevistes que analitzen el període històric 1939-1970.
D’un primer anàlisi d’aquest material
es desprèn que el 70 per cent dels en-

L’apunt

trevistats havien nascut fora de Catalunya i el 30 per cent restant van néixer
aquí. Pertanyen a les classes populars i
del món rural en el cas dels emigrants.
Quan arriben a L’H passen a treballar
en el sector secundari, especialment la
construcció. La seva formació és autodidacta i valoren molt l’adquisició de
coneixements i el tenir cultura, considerada com a instrument de llibertat i progrés.
Les entrevistes enregistrades i les se-

sident del Centre d’Estudis de
L’H, per a qui “la democràcia i la
llibertat no s’aconsegueixen gratis i cal cuidar-les”. Santacana va
afegir que a L’Hospitalet s’han de
recuperar altres aspectes de la memòria històrica com ara la commemoració enguany del 150è aniversari de la primera vaga obrera,
a una empresa de Santa Eulàlia,
o revalorar l’etapa republicana a
la ciutat.
L’alcalde, Celestino Corbacho,
va mostrar la seva convicció personal “que L’H ha de guanyar el
futur amb un projecte de futur
però que això no és incompatible
amb el reconeixement de la història de la ciutat i de les persones que l’han fet possible”.
Corbacho va recordar que la
ciutat s’ha fet gràcies al treball de
tots, els que eren nascuts a la
ciutat i els que van venir de fora
els anys 50 i 60. “I ara continua
arribant gent, i encara de més
lluny, i els que ara vénen també
han de saber que arriben a una
realitat humana que no ha estat
cap regal i que és fruit d’una conquesta”. # PILAR GONZALO

ves transcripcions, un cop analitzades,
es lliuren a l’Arxiu Municipal per constituir un fons documental a disposició dels
estudiosos i historiadors interessats. Resten per estudiar de l’any 1970 al 1976,
una tasca que requerirà, com a mínim,
100 entrevistes.
El Grup d’Anàlisi té entre mans una
altre feina: entrevistar presos polítics. De
moment, entre els anys 1969-1976 han
trobat 50 empresonats per defensar les
seves idees que són de L’Hospitalet.

La base bibliogràfica Babel’h
és accessible des d’Internet
La base de dades bibliogràfica sobre L’Hospitalet, Babel’h, elaborada pel Centre
d’Estudis de la ciutat, pot
consultar-se a partir d’ara de
forma individual a Internet i
és la primera accessible des
d’un portal a la xarxa. Aquesta base de dades registra
tots els estudis, tesis, publicacions escrites i audiovisuals sobre la ciutat actualitzats
periòdicament. Un cop localitzats
els registres, la bibliografia s’ha
de consultar al Centre d’Estudis
de L’Hospitalet.
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Fins ara, els arxius de Babel’h
només eren accessibles a Internet en el conjunt de bases de
dades de les biblioteques de Barcelona i en el catàleg universitari,
però no de forma individual, la
qual cosa feia més lenta i complexa la recerca. Ara, el Centre
d’Estudis ha exportat els registres
de Babel’h i els ha fet accessibles
individualment des de la nova
web de l’entitat. A més, per facilitar-ne la difusió, el por tal de
L’Hospitalet a Internet, Canal-h,
permet també consultar-la des
de les seves pàgines. Babel’h és

la primera base de dades bibliogràfica accessible des d’un portal
a Internet.
La base de dades bibliogràfica
del Centre d’Estudis és una eina
adreçada al públic en general, a
estudiants i a investigadors que
inclou llibres i publicacions sobre
la ciutat en tots els suports, tesis,
investigacions i estudis inèdits.
Per consultar els documents, cal
adreçar-se a la seu de l’entitat, al
carrer Major, 54. # REDACCIÓ
Centre d’Estudis: www.celh.org
Canal-h: www.l-h.es
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El projecte del Centre d’Estudis pot consultar-se al portal de L’H

Babel’h també es pot consultar al Centre d’Estudis

