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El Grup L’Hospitalet Antifranquista localitza les fitxes dels detinguts

Recuperar la memòria històrica
de la lluita des de l’anonimat
PILAR GONZALO
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La Creu Roja
engega la
campanya de
recollida de
joguines
C. S.

L’entitat
analitza el
franquisme i
la transició en
un congrés
L’Hospitalet Antifranquista porta a terme activitats tant al municipi com fora d’ell. Fa unes setmanes va participar en un congrés a
Mallorca, sobre Franquisme i transició democràtica a les terres de
parla catalana, on van presentar
dues ponències. Pep Ribas, que
va ser un dels conferenciants, afirma que les dues ponències tenien un denominador comú, “implicar els historiadors en la recuperació de la memòria històrica i
reivindicar el paper de protagonistes reals de moltes persones
que es van oposar al franquisme
des de posicions, gairebé sempre,
anònimes”.
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El Grup L’Hospitalet Antifranquista
està treballant en la recuperació de
les fitxes policíaques que encara
tenen obertes membres d’aquest
col·lectiu i que són en poder del
Ministeri de l’Interior. Els treballs
se centren en la recollida d’informació a través dels advocats laboralistes que van representar militants comunistes i sindicalistes de
L’Hospitalet. Segons l’historiador i
membre del grup, Pep Ribas, “la
feina és molt feixuga”, ja que no hi
ha una relació nominal dels possibles fitxats.
El grup ha finalitzat la primera
fase del projecte de recuperació
del testimoni oral del franquisme,
que fa conjuntament amb l’Arxiu
Històric. Ja han fet més de 50 entrevistes que cobreixen el període
històric dels anys 60 i 70. Ara enceten una segona part amb testimonis del tardofranquisme (mitjan
anys 70). D’altra banda, l’entitat
pensa obrir un concurs d’idees per
tal d’erigir un monument als lluitadors antifranquistes en un espai
públic de la ciutat encara per determinar.

L’Onze de Setembre a Sant Josep durant la transició

L’Assemblea Local de la Creu Roja
inicia el 9 de desembre la campanya anual de Reis perquè tots els
nens de L’Hospitalet tinguin joguines la nit del cinc de gener. Creu
Roja demana als ciutadans joguines noves i no bèl·liques que es
lliuraran a les famílies sense recursos que ho hagin sol·licitat als serveis socials del seu districte.
Les joguines es poden lliurar a
la seu de Creu Roja, a l’avinguda
del Doctor Ramon Solanic i Riera,
i a Ràdio L’Hospitalet, carrer Molí,
9, a partir del 9 de desembre. A
més, s’ha demanat la col·laboració
d’altres entitats perquè siguin punt
de recollida. Ja han confirmat la
seva participació el Club Natació
L’Hospitalet, que recollirà joguines
el 23 de desembre a la seva seu
del carrer Rosalía de Castro, i la
Comissió de Festes del Centre, el
13 de desembre a la fira d’articles
nadalencs de la rambla Just Oliveras. La comissió recollirà també
aliments envasats per a gent necessitada que distribuirà la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida.

