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L’Hospitalet visita indrets per
recuperar la memòria històrica
Es faran rutes per la ciutat i per Catalunya, xerrades a instituts i senyalització de llocs emblemàtics
ha manifestat el cap de Patrimoni
Cultural, Francesc Xavier Menéndez.
Algunes d’aquestes rutes per Ca
talunya ja han començat el 2008.
Així, el 8 de novembre, membres de
l’Associació Pont de Llibertat van participar en una visita als búnquers de
Martinet i Montellà a l’Alta Cerdanya.
Es un espai museïtzat, que inclou un
recorregut per la zona dels búnquers
on els participants van acompanyats
per monitors que ajuden a fer enten
dre –especialment als més joves– per
què es van construir, quin sentit van
tenir en la seva època i descobrir tot
el que amaguen aquests elements
històrics. El mes de maig ja s’havia
fet una visita al Memorial de l’Exèrcit
Popular a Pujals, l’Anoia.

Patrimoni Cultural
amb l’Arxiu, el Museu
i altres entitats
han elaborat un
programa específic
de recuperació de la
memòria democràtica

■ La masia de Can Riera

foto cedida per l’àrea de cultura

L’Associació Pont de la LlibertatL’Hospitalet Antifranquista i l’À
rea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament organitzen visites i excursions a llocs emblemàtics de la
Guerra Civil i la repressió franquista, a Catalunya i a L’Hospita
let. En paral·lel, mitjançant el
Museu i l’Arxiu s’ofereixen també activitats i serveis. Tot plegat
amb la finalitat de continuar
amb la tasca de recuperació de
la memòria democràtica.
En aquest sentit, l’any 2009
és previst fer la recuperació
i senyalització dels espais de
memòria històrica de la ciutat,
com el refugi de la Torre Barrina i la
localització d’alguns dels més de 200
que, segons l’historiador Josep Ribes,
hi ha a L’Hospitalet. També és previst
fer un inventari amb la senyalització i
difusió de llocs emblemàtics i finalitzar el DVD La cadena de la memòria
i fer-ne la presentació.
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Sortida a Martinet i Montellà, on es va visitar el Parc dels búnquers

Altres activitats previstes són xerrades als instituts, noves exposicions
al Museu i l’Arxiu i actes commemoratius i d’homenatge entorn del
monument Pont de la Llibertat.
Pel que fa a activitats fora de

L’Hospitalet, és previst visitar el Mu
seu de l’Exili de la Jonquera i fer una
ruta pels camps de concentració del
sud de França; visitar la Casa de la
Maternitat d’Elna i la línia de búnquers de la Cerdanya, i fer la ruta del

Front del Segre que inclourà el Turó
del Merengue i els espais de la Batalla
de l’Ebre. “Normalment les sortides
són d’un dia, però potser les de l’Ebre
ens les haurem de plantejar en un
cap de setmana, per la seva extensió”,

En el programa de la memòria
democràtica també s’inclou el projecte de recuperació de la masia de
Can Riera per destinar-la a casa de
la memòria històrica. És previst que
a partir de l’any 2010 aquest equi
pament aculli un centre especialitzat
en la lluita antifranquista a la ciutat
que consistirà en un espai d’interpretació, una sala de consulta, una
sala de projeccions i un espai per
activitats i tallers pedagògics pel mateix centre, i pel museu en general.
“L’objectiu és que aquest equipament aculli una programació regular
de tallers i activitats pedagògiques”,
ha dit Menéndez. # marga solé

Las rutas del Camino de
Santiago, en una guía
que incluye su historia
En L’H, de la Riera Blanca a la Remunta
lugar de hospitalidad de las personas
que acudían en barco hasta Barcelona para emprender la peregrinación a Santiago de Compostela
y la asociación de L’H ha hallado
documentación del Camino incluso
de épocas romanas y del siglo XII en
la cual ya se hablaba de L’Hospitalet
como punto de peregrinaje.
■ Ruta gastronómica
Para completar la ruta, el libro
incluye además una relación de la
gastronomía típica de los lugares por
donde pasa el Camino de Santiago,
desde L’Hospitalet.
“Nosotros ya hemos señalizado
el Camino por la ciudad, desde la
Riera Blanca hasta la Remunta y en
la plaza de Provençana está ubicado
un monolito con la concha, símbolo
del Camino”, ha explicado Muñoz.
El fundador de la asociación del

gabriel cazado

El 28 de noviembre, a las 20h,
en el Centro Cultural Collblancla Torrassa, se presentará el
libro-guía Camino de Santiago
cuyo autor es José Luis Mu
ñoz, fundador en el año 2001
de la A sociación de Amigos
del C amino de Santiago de
L’Hospitalet. Muñoz es también
miembro fundador y presidente
en funciones de la Federació
d’Associacions d’Amics del Camí de
Sant Jaume a Catalunya.
El libro inicia su recorrido en la
ciudad y, según su autor, “quiere
recuperar una pequeña parte del
Camino de Santiago desde aquí”,
ha manifestado su autor. En ella se
pueden encontrar mapas, cronología
del camino y su historia a su paso
por Catalunya así como datos del
por qué nació esa ruta milenaria por
tierras catalanas.
L’Hospitalet fue, en el siglo XI,
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Monolito del Camino en la plaza de Provençana, en Santa Eulàlia

Camino en L’Hospitalet está muy
satisfecho con la tarea realizada y
ha manifestado que “la Generalitat
se ha comprometido ha editar un
libro sobre el tema y llevar a cabo la
señalización vertical desde Sant Pere

de Rodes a Alcarràs, antes de que
finalice el año 2010”.
Esta señalización será distinta de
la realizada de momento en L’H, y
que consiste en unas flechas amarillas pintadas en el suelo que marcan

la ruta. “El compromiso del Gobierno
autonómico es llevar a cabo una señalización similar a la que existe en
el resto del Camino, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela”, añade. # marga solé

