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Vè ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
Programa oficial de festes, abril 1936

http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AMHL) va encetar el cicle “DOCUMENT DEL
MES” el setembre de 2009 per exposar durant un mes a la seva web
(http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) un dels documents conservats a
l’Arxiu.
Aquest mes d’abril presentem el programa de les festes organitzades el 1936 per
l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb la col·laboració de 24 entitats culturals,
esportives, polítiques i recreatives de la ciutat, amb motiu del 5è Aniversari de la
Proclamació de la II República. Les activitats que es van celebrar durant 7 dies,
entre l’11 i el 19 d’abril, es repartien pels 3 districtes que aleshores conformaven
el municipi: el de Centre i Sant Josep, el de Santa Eulàlia (ambdós comprenent la
Marina) i el de Collblanc i la Torrassa (que s’estenia cap el Samontà). La
programació assolí el seu punt àlgid el 14 d’abril, un dimarts en què al llarg de tot el
dia, per uns barris i altres es van dur a terme una desfilada matinal, cinema i jocs
infantils, sardanes i danses catalanes, teatre, cant coral, recitals líric i literari,
conferències, balls per a joves i grans, la crema d’una falla i una traca valenciana,
sense oblidar una cursa ciclista i partits de futbol. Tal com indica la mateixa
tipografia del programa, l’acte central d’aquell 14 d’abril de 1936 era una
manifestació convocada pel Front Popular d’Esquerres a les 11h del matí a la Pl. de
l’Ajuntament, sent-hi anunciada l’assistència d’autoritats de Catalunya i les locals.
Tant la durada de les festes, com el molt notable nombre d’entitats hospitalenques
que hi participaven i la seva diversitat, com la mateixa programació d’aquell 14
d’abril orienten sobre el context històric en què s’emmarcava aquella celebració.
Feia dos mesos que les forces polítiques de dretes havien perdut les eleccions
generals i en la commemoració del Vè aniversari de la proclamació de la República,
allò que se celebrava en primera instància era el triomf del Front Popular que a
L’Hospitalet va aconseguir un espectacular 76% dels vots. I encara no feia ni dos
mesos que amplis sectors de la població hospitalenca havia sortit al carrer per
rebre amb entusiasme als sindicalistes i polítics d’esquerres dels seus barris que
en aquell període havien estat empresonats i ben sovint torturats. A ells volia
retre homenatge la manifestació de la Pl. de l’Ajuntament, amb l’alegria de veure’ls
restituïts en els seus càrrecs. D’altra banda, la conferència que el programa més
destaca, la del dijous 16 d’abril sobre “Educació integral” dóna idea de que la
política educativa i la renovació pedagògica tornaven a ser un dels eixos principals
del restituït govern municipal.
Aquest document es va imprimir a L’Hospitalet, a la impremta Vídua de J. Sanromà
del carrer Laureà Miró 6, actual c. Major.
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