8 de novembre del 2004 /

SOCIETAT

150è aniversari de la línia fèrria
de Barcelona a Molins de Rei
L’efemèride es commemora amb un recorregut en el tren del centenari
Ara fa 150 que es va posar
en marxa la línia del ferrocarril que cobria el trajecte entre Barcelona i Molins de Rei.
L’efemèride no pot passar
sense celebració i tot està
preparat perquè el 21 de novembre el Tren del Centenari
faci el recorregut rememorant aquell primer viatge.
De la celebració s’han
encarregat l’Associació d’Amics del Ferrocarril de L’H, el
Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat, el Centre d’Estudis de L’H i el Club d’Amics del
Ferrocarril de Cornellà.
També s’ha escrit un llibre
commemoratiu, El carril de Barcelona a Molins de Rei i Martorell, de Carles Urkiola i Casas. Al
llibre s’explica que l’entrada en
servei d’aquest tram va ser de
gran importància per les repercussions econòmiques i socials.
L’any 1848 es va inaugurar la
primera línia Barcelona-Mataró.
Dos anys després es van iniciar
els projectes per construir el tram
entre Barcelona, Molins de Rei i
Martorell. La construcció no va
ser fàcil, els promotors van haver
de fer front a tot tipus de problemes. Va entrar en funcionament,
tot i que sense cap permís oficial, el 8 de novembre de 1854.
En aquell moment les estacions
existents eren: Barcelona, Sans,
Bordeta, Hospitalet, Cornellá, San
Felío de Llobregat i Molins de Rey
(noms oficials de la companyia).
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La OMIC se traslada
temporalmente a
la calle Digoine
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
se ha trasladado durante dos
meses al número 34 de la calle Digoine, junto a la Junta
Arbitral de Consumo, a causa
de las obras de reforma que
se están realizando en los locales de la Riera de la Creu.
Los números de teléfono de
atención al público siguen
siendo los mismos.

La Generalitat
reformará el Casal de
la Florida en 2005
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FOTO CEDIDA PER L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL DE L’HOSPITALET
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El Tren del Centenari és format per la locomotora Mataró i
tres cotxes de viatgers de l’època, rèplica del primer tren que
va circular de Barcelona a Mataró. Al tren anirà un grup d’animació vestit d’època que a cada
estació de la línia farà una representació. Les autoritats locals i els membres de les entitats de la població descobriran
una placa commemorativa. A Molins de Rei les autoritats es
desplaçaran a la sala d’exposicions de Caixa Penedès per visitar una mostra commemorativa. La mostra serà itinerant i a
L’Hospitalet es podrà veure del 14 d’abril al 15 de maig del
2005, al Centre Cultural Barradas.

L’apunt

1. Foto dels actes commemoratius del 150è
aniversari.
2. Estació original de L’H.
3. L’estació
l’any de la gran
nevada (1962).
4. Primera fase
de l’estació
moderna.

L’estació de L’H seguia la tendència d’altres estacions de la línia. Els
anys 60 va ser enderrocada per
construir un nou edifici més gran.
Des de la implantació del ferrocarril han estat moltes les persones
que han treballat, és el cas de l’enginyer hospitalenc Pau Sans. Va
escriure tractats tècnics i va destacar per la defensa de les condicions de treball dels ferroviaris.
Va morir el 1900, i el 1920 es va
posar el seu nom a un carrer i a
una escola. # PILAR GONZALO

El Departament de Benestar i
Família ha anunciado que la
reforma del Casal d’Avis de la
Florida será la primera actuación de 2005 dentro del plan
de mejora de centros. El grupo municipal de CiU había
denunciado que la reforma
se había aplazado sin fecha,
pero la conselleria afirma que
la junta del casal fue informada el pasado 22 de octubre.

TMB y la familia
de Pablo Díez llegan
a un acuerdo
La familia del conductor de
autobús que se suicidó al ser
despedido por vender una
tarjeta especial de los trabajadores como un billete sencillo recibirá una indemnización
de la empresa sin llegar a juicio. Familiares y compañeros
de Díez, vecino de L’H, se habían movilizado para denunciar que el despido fue improcedente.

El grup Renacer ajuda
les persones que han
perdut un ésser estimat
Renacer és el nom d’un grup
que vol ajudar les persones
que han sofert la pèrdua d’un
fill, una filla o la parella. Les
persones que el conformen
han patit la mateixa absència
i es reuneixen amb el propòsit d’afrontar el seu dolor i
ajudar a altres persones que
passen per la mateixa situació. “Parlar-ne és la millor
manera de suportar-ho, i més si
és té la possibilitat de fer-ho amb
gent que ha passat pel mateix
tràngol que tu estàs passant”, explica Marilina, una de les fundadores de Renacer a L’Hospitalet,
que va perdre el marit i la filla en
un accident de trànsit.
L’objectiu del grup és fer costat als pares i a l’espòs o la esposa perquè després de la pèrdua
de l’ésser estimat, no se sentin
sols. Fan reunions de grups a les
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quals es pot assistir de forma totalment gratuïta, sense donacions, quotes, cursets ni cap tipus
d’obligació. Els objectius de Renacer són: afrontar el dolor, aprendre de la realitat que toca viure
en cada moment, atorgar al sofriment un sentit i donar un nou
significat a la vida.
El lema de Renacer és Malgrat tot, sí a la vida. “L’única cosa
que pretenem és ajudar les persones que pateixen per la pèrdua
d’un ésser estimat perquè en puguin parlar. Ningú millor que qui
ha passat per la mateixa situació
per comprendre’ns, poder-nos
ajudar, i de mica en mica, superar-ho”, explica Toñi, una altra
membre del grup d’ajuda mútua que també ha perdut el marit
i la filla.
Segons els membres del grup
Renacer, saber que hi ha perso-

GABRIEL CAZADO

Per superar la mort d’un fill o de la parella

Reunió d’un grup d’ajuda mútua de Renacer al Centre Cultural Sant Josep

nes que també han passat per la
mateixa situació i que se n’han
sortit és de molta ajuda, i també
que en puguin parlar. El temps
que es triga és relatiu. “Tenim

l’experiència d’una mare que va
trigar 14 anys a poder parlar de
la mort del seu fil”, diuen.
El grup Renacer fa 15 anys
que es va crear a Argentina, i des

del mes de maig del 2002 està a
L’Hospitalet. Les reunions les fan
al Centre Cultural Sant Josep (av.
Isabel la Catòlica, 32) els dimecres de 19h a 21h. # MARGA SOLÉ

