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Aquest
mes
presentem
un
document d’hemeroteca, en concret
un retall de premsa del divendres
11 de juliol de 1980 que informa
d’un dels episodis finals de la
primera lluita d’importància que va
tenir lloc a L’Hospitalet relativa al
medi ambient.
Quan l’any 1916 l’empresa Altos
Hornos de Cataluña S.A., coneguda
com La Farga, es va ubicar entre
els barris Centre i Sant Josep, la
zona estava molt poc urbanitzada.
Tanmateix, en els anys 1970 havia
passat a ser un espai cèntric,
densament habitat, en el qual, a
més del soroll, els fums de La
Farga –la fotografia que acompanya
la notícia de premsa dóna idea de
la seva magnitud– eren cada cop
més perniciosos per a veïns i
veïnes, molt especialment per a les
criatures i la gent gran.
La confirmació de l’incompliment
de compromisos de tancament de
forns
molt
contaminants,
va
comportar la convocatòria ràpida
de protestes públiques sense, però,
comptar
amb
els
permisos
governatius pertinents. Tot i la
intervenció d’autoritats municipals
prop de la policia, la brutalitat de
la seva intervenció va provocar que
el dia següent, es generalitzés una
aturada de les activitats de tota
mena a partir de les 5 de la tarda i
que al vespre més de 7.000
persones es manifestessin pels
carrers més cèntrics de la ciutat.
Després d’aquests fets i fins el
trasllat de l’empresa fora de la
ciutat, el forn més contaminant va
ser clausurat.
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amplien, tot i que de forma incompleta, l’abast
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