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Memòria. La dissolució ha coincidit amb la mort de l’històric socialista Garcilaso Aguado

L’entitat Pont de
la Llibertat clou
17 anys de feina
El president de l’entitat, Jaume
Valls, justifica la dissolució tot dient
que es van fent grans i “la nostra
feina ja la tenim feta, tenim aproximadament 150 gravacions, fotografies,
hem fet actes, homenatges, sortides... i ara cal que pugui arribar als
instituts i als col•legis de la ciutat”.
Mor Garcilaso Aguado
L’anunci de la dissolució del grup
El Pont de la Llibertat gairebé ha coincidit amb la mort d’un dels seus fundadors destacats, Garcilaso Aguado

Aguado (a la dreta) i altres membres d’El Pont, col·laboradors a Ràdio L’H

Sánchez (Mazarambroz, Toledo,
1926 - L’Hospitalet, 2011), conegut
lluitador antifranquista vinculat a L’H
des del 1952, quan hi va venir a viure.
Va ser regidor de la ciutat entre 1979
i 1987 amb càrrec de tinent d’alcalde
de la Comissió d’Urbanisme, Obres i
Serveis, així com diputat president de
l’Àrea d’Agricultura i Medi Natural de
la Diputació.

Abans, havia desenvolupat la seva
activitat política i sindical a l’empresa
Pegaso, on va treballar del 1951 al
1974, quan es va implicar en la reorganització de la Federació Socialista
de Catalunya del PSOE. Després va
exercir càrrecs de direcció i executius
en el Partit dels Socialistes de Catalunya, entre ells la primera secretaria
de L’Hospitalet. y

Sant Josep. Del 23 al 25 de setembre, coincidint amb la festivitat de la Mercè

Festa major als Blocs Ciutat Comtal
L’Associació de Veïns dels Blocs
Ciutat Comtal, al barri de Sant Josep,
organitzarà del 23 al 25 de setembre la seva particular festa major, tot
coincidint amb la festivitat de la Mare
de Déu de la Mercè. La festa s’iniciarà el divendres 23 amb el pregó, a
partir de les 21h, que comptarà com

a complement amb cava i coca per
a tothom.
El plat fort del programa d’actes
que han preparat es desenvoluparà
al llarg del dissabte, dia 24, jornada
que s’iniciarà amb una missa i una
ofrena floral a la Mare de Déu de la
Mercè que tindrà lloc a la parròquia

Comunidad

Alcohólicos
Anónimos,
apoyo contra
la adicción

L’associació de recuperació de la memòria
antifranquista Pont de la Llibertat s’ha dissolt i
ha cedit els seus materials a l’arxiu de la ciutat
L’entitat deixa una important herència:
gravacions i fotos de testimonis protagonistes de la lluita antifranquista
(des de la Guerra Civil fins a la Transició), un documental sobre els últims
anys de la dictadura a la ciutat, dues
càmeres de vídeo a disposició de les
entitats i, sobre tot, el monument de
l’escultor Arranz Bravo que homenatja els que van lluitar per recuperar les
llibertats. El monument, a la confluència de la rambla de la Marina i l’avinguda del Carrilet, va ser impulsat per
l’entitat ara dissolta i per l’Ajuntament.
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de Sant Josep (9h). Destaquem de
la resta del programa previst per a
dissabte una actuació de gegants,
capgrossos, dimonis i trabucaires
en la cercavila del matí (a partir de
les 9.30h), i a la nit, el sopar de festa
major (22h) i el ball amb l’orquestra
Clau de Sol (23h).

El diumenge 25 s’obrirà amb una
exhibició de bitlles catalanes i una
petita fira (11h). A la tarda hi haurà
un concurs d’habilitats (17h), una
cantada d’havaneres amb el grup
Port Vell (19h) i es tancarà la festa
amb un espectacle de foc i so a
càrrec del grup Kabra. y

Tres grupos de Alcohólicos Anónimos funcionan actualmente en
L’Hospitalet con el objetivo de que
sus integrantes compartan su experiencia, esperanza y fortaleza en
luchar y vencer el problema de la
adicción al alcohol. La comunidad,
en su deseo de ofrecer esta oportunidad de ayuda a los que padezcan
esta enfermedad y a sus familiares,
recuerda que en el teléfono de la
asociación (93 317 77 77) se ofrece
información sobre estos grupos y la
forma de contactar con ellos. El único requisito para formar parte de un
grupo de Alcohólicos Anónimos es
el deseo de dejar la bebida. Desde
la comunidad destacan que no se
pagan honorarios ni cuotas y que no
está afiliada a ninguna secta, partido
político, organización o institución.
En L’Hospitalet los grupos en activo
están situados en Bellvitge, la Florida
y Can Serra/Can Vidalet. y

Conmemoración

Día Mundial del
Alzheimer 2011
en L’Hospitalet
La Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer (AFA) ha organizado un programa de actos con motivo
del Día Mundial de la enfermedad.
El miércoles 21, jornada de puertas
abiertas en la sede (c. Vigo), y el domingo, comida de hermandad. y

