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ENTITATS

L’Hospitalet Antifranquista
recull memòries de la guerra

Un donant de l’última marató a la ciutat

GABRIEL CAZADO

L’Associació de Donants
de Sang de L’H prepara la
V Marató per a l’1 d’abril
Mayo, Fuentes i Valls, al local social

treballant en una tasca denominada Historaula per portar la
memòria històrica als instituts de
tot Catalunya. A L’Hospitalet, de
moment ja tenen cita per anar
als IES Berenguer i Margarida
Xirgu. “La nostra entitat és fundadora de la Coordinadora per la
Memòria Històrica i Democràtica
de Catalunya, el president de la
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L’entitat Pont de la Llibertat L’Hospitalet Antifranquista està duent
a terme una tasca de recuperació de testimonis que van patir
les conseqüències de la guerra
civil espanyola. “Volem aconseguir testimonis que fins ara han
estat muts però que van patir-ne
també les conseqüències, com
és el cas de dones, fills i familiars
de represaliats del franquisme,
per exemple”, ha explicat el president de l’entitat, Jaume Valls.
L’associació està fent un treball de gravació de testimonis
per documentar la memòria històrica de la gent que va patir les
conseqüències de la guerra. “Ja
en tenim un centenar i pensem
que la gent ja és molt gran i això
s’ha de fer ja, perquè la història
no s’ha d’oblidar per no repetirla”, diu Valls. L’entitat demana als
ciutadans que si han tingut experiències de la guerra o postguerra
truquin a Jaume Valls, 93 263 31
64, o a Antonio Mayo, 680 680
255 o envuïn un correu electrònic:
amayo6@auna.com.
Al mateix temps, l’entitat està
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Registra testimonis de familiars represaliats pel franquisme

La plaça de l’Ajuntament i el Casino del Centre van ser l’escenari, el passat 5 de març, de l’activitat Esperant la primavera,
el tret de sortida de la temporada de ballada de sardanes de
la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet. L’acte, en dos escenaris per la pluja, va consistir en
una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i l’actuació de l’esbart infantil i juvenil Dansaires de L’H, del Casino.
També es van sortejar deu plantes ornamentals.

VIST A L’H

qual és Jaume Valls”, explica el
responsable d’entitats, Antonio
Mayo. Una altra iniciativa que porten a terme és un espai en el programa de Ràdio L’Hospitalet La vida al día, pensat perquè els alumnes preguntin als avis sobre temes
històrics. “Ara els avis ja no parlen
amb els néts i la memòria històrica es perd”, diu Valls. # MARGA SOLÉ

Al Centre Barradas amb activitats paral·leles
“Es vol que l’1 d’abril sigui un dia
lúdic i solidari, des de les 10 del
matí fins a les 22h, al Centre Cultural Barradas amb l’acollida de persones que vulguin donar sang i actuacions continuades a la rambla
de Just Oliveras”, diu el president
de l’Associació de Donants de Sang
de L’Hospitalet, Joan Noguera.
L’entitat té l’objectiu de conscienciar els ciutadans que amb la
donació de sang es poden salvar
moltes vides. “Ens agradaria supe-

rar les 458 donacions de l’any passat”, diu Noguera.
La V Marató de Donants de Sang
de L’H es presentarà el 20 de març, a
les 19h, a la Tecla Sala. Oferirà als
donants regals i un refrigeri i per a tota la ciutadania hi haura actuacions
musicals de l’escola de dansa Laura
Mestres; l’Esbart Sant Isidre Grup
Folklòric de L’H; dels gimnàs Stadium i Kim Gim, i dels Falcons de
Barcelona. Un ball amb orquestra
tancarà la jornada.# M . S .

