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50è aniversari. El Centre d’Estudis de L’H i l’Associació de Veïns del barri comencen a reunir material de cara al 2015

Bellvitge
recopila la
seva història
De cara al 50è aniversari de Bellvitge, que
serà l’any 2015, el Centre d’Estudis de L’H i
l’Associació de Veïns demanen la col·laboració
ciutadana per recopilar la història del barri
Sota el nom Bellvitge 50, el Centre
d’Estudis i l’Associació de Veïns de
Bellvitge han constituït un grup de
treball conjunt que té per objectiu
recollir informació documental so
bre el mig segle de vida d’aquest
barri, elaborar un llibre i altres ma
terials divulgatius i organitzar actes
per a la celebració de l’efemèride
l’any 2015.
Per aquests propòsits reque
reixen la col·laboració ciutadana i
han iniciat una campanya de difusió
d’aquest projecte a través de les
xarxes socials i d’actes de ciutat.
Es cerquen fotografies, enregis
traments sonors o de vídeo o qual
sevol altre material documental que
tingui a veure amb Bellvitge des
que hi van arribar els primers veïns
l’any 1965. També es recolliran

testimonis de persones que hagin
estat clau durant les lluites veïnals
que s’hi han lliurat per dignificar la
qualitat de vida del barri i que avui
són un dels seus signes d’identitat.
La darrera mostra és ben present:
la reinvindicació plenament activa a
favor de la reobertura del CAP de la
Marina (vegeu pàgina 3).
Segons ha difós la comissió
coordinadora del projecte Bellvitge 50, els objectius bàsics són qua
tre: recollir el màxim de documenta
ció; generar nou material sobre la
història; crear materials educatius, i
preparar els actes de celebració del
50è aniversari que arrencarien du
rant la Festa Major de l'any 2015. y
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E-mail: 2015bellvitge@gmail.com
Twitter: @bellvitge50

Quatre moments de la història de Bellvitge dels darrers 40 anys

