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La quarta edició dels premis ret homenatge als lluitadors en favor de la democràcia

Jaume Valls, guardó per a la llibertat
CRISTINA SÁNCHEZ
Un any més, els Premis Ciutat de
L’Hospitalet han rendit homenatge a aquells que treballen per la
tolerància, la solidaritat, la llibertat
i el progrés social i que han contribuït a donar a conèixer arreu el
nom de la ciutat. La quarta edició
dels premis es va concedir el 17
d’abril a La Farga, en una cerimònia conduïda per la periodista de
COMRàdio Elisenda Roca, que va
tenir com a monent culminant l’emotiu lliurament del Premi d’Honor
a Jaume Valls, lluitador incansable per la llibertat i la democràcia,
i actualment membre del Grup Antifranquista de L’Hospitalet.
Valls va ser secretari general
de CCOO a L’Hospitalet durant 13
anys, ha ocupat diversos càrrecs
al PSUC, al PCC i a IC i va ser
regidor al primer ajuntament democràtic de la ciutat. L’impulsor del
Grup L’Hospitalet Antifranquista va
rebre L’Acollidora, símbol de la
ciutat creat per Arranz-Bravo, de
mans del president de la Diputació
de Barcelona, Manuel Royes, de
l’alcalde, Celestino Corbacho, i del
cantant Raimon, l’autor de cançons com El Vent, que va assistir
al lliurament dels premis per retre
homenatge a Jaume Valls.
En aquesta quarta edició també van ser premiats: el Centre
d’Estudis de L’Hospitalet, en la categoria d’Humanitats; el diari La
Vanguardia, en Comunicació; el jugador de bàsquet del FC Barcelona nascut a L’Hospitalet, Xavi Fernández, en Esports, i l’empresa de
tractament de cuirs ubicada a la
ciutat Basf Curtex, en Economia i
Noves Tècniques.

El projecte Cultures del món
–impulsat per la Fundació Akwaba,
la Comissió de Festes i l’AVV de
Collblanc-la Torrassa– y Josefa
Aigé, al front de la vocalia de Drogodependències de l’AVV de Bellvitge, van aconseguir sengles premis dins la categoria Ciutat Cooperadora i Solidària. El primer ha
donat a conèixer les cultures dels
col·lectius d’immigrants que viuen
al districte, del Magrib, el Perú i l’Àfrica Negra. Per la seva part, Aigé
ha dedicat la seva vida als més
necessitats. Fundadora de l’esplai
Vivac i de la cooperativa de missatgeria Meteor per crear llocs de treball per als joves, també ha col·laborat amb l’escola Estel i l’Associació Horitzó. Actualment, des de
l’associació veïnal de Bellvitge ha
posat en marxa un centre de suport a exdrogaaddictes i a les seves famílies.
Enguany, els Premis Ciutat de
L’Hospitalet han instituït una nova
categoria, el Premi Europa que va
ser condedit al president de la
Conferència de Rectors Europeus,
Josep Maria Bricall.
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