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Programació de Cap d’Any a Reis del Club Pimpinela, 1948-1949
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per
això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat (AMHL) va encetar el setembre de 2009 el
cicle “DOCUMENT DEL MES”, mitjançant el qual s’exposa, de manera virtual a la seva web
(http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) i durant un mes, un dels diferents
documents custodiats per l’Arxiu.
Aquest mes presentem un programa de mà referent a les activitats que l’entitat Club Pimpinela
organitzà amb motiu de les festes nadalenques de 1948-49: el ball de Cap d’Any amb
orquestra del 31 de desembre de 1948, una competició de ping-pong entre clubs el dos de
gener següent i una representació teatral de caràcter còmic a càrrec del quadre escènic de
l’entitat, el dia 6 de gener de 1949.
El Club Pimpinela es gestà entre alguns treballadors de la Fábrica Cristal Obrera la Torrassa
S.A, l’any 1943. El que començà sent una reunió d’amics amb ànim de divertir-se es convertí en
un club de caràcter familiar, constituint el teatre d’aficionat la seva activitat principal,
inicialment fent les funcions en un terrat. Intensificaren la seva dedicació tot cercant alhora
espais pel barri. Van voler anomenar-se Penking Club, però el Govern Civil ho va desestimar
per tractar-se d’un vocable estrangeritzant i, després de diversos intents, acabà anomenant-se
legalment, el mes d’octubre de 1945, Club Pimpinela, amb l’afegitó de tenis de mesa perquè
així es facilitaren els tràmits legals. Encara que s’hi practicà el tennis de taula, mai tingué un
protagonisme principal. S’instal·laren a l’antic local de la Societat Coral l’Univers, als números
8-9 de la Plaça Espanyola.
Els anys quaranta el teixit associatiu de La Torrassa començava a superar lentament la
sotragada patida com a conseqüència de la guerra. En aquest context, el Club Pimpinela
arrencà amb força per convertir-se en un centre vertebrador de la vida social i cultural de La
Torrassa i Collblanc. Foren anys en que el teatre d’aficionat va viure una de les seves millors
èpoques. Organitzaven també balls, concerts, cinema, exposicions, concursos de fotografia, de
pintura i dibuix, concursos literaris, excursions, activitats esportives protagonitzades pel pingpong però també pel futbol, el bàsquet i els escacs.
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