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EL CEL’H 

El 2017 ha començat destacant la renovació del 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que es 

renova per 4 anys. 

En relació al conveni el CEL’H manté a la comissió de seguiment a Manuel 

Domínguez, Joan Camós i Enric Ferreras i renova a Carles Santacana que 

és substituït per Asun Rubirtalta i a més s’hi afegeix la M. Pilar Massana. 

L’any també ha començat especialment bé pel que fa a l'apartat de socis 

ja que durant els tres primers mesos de l’any s’han fet 7 socis i sòcies 

nous. 

Fins el moment la comissió aquest any s’ha reunit els dies 9 de gener; i 10 

de març. 

En el mar de les relacions amb l’Ajuntament cal esmentar que donat que 

des de l’any 2016 es té un conveni específic amb l’Àrea d’Educació també 

s’han establert espais de trobada en aquest sentit amb Educació ens hem 

vist el dia 13 de març. 

També continua la nostra vinculació amb la Coordinadora 

de Centres d’Estudis de Parla Catalana, aquest any es va 

assistir a l’assemblea que es va fer a Vilanova i la Geltrú el 

dia 11 de març. Pel que fa a les relacions supralocals 

continua la nostra presència i participació a la Fundació 

Institut Ramon Muntaner. Tant en la Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana com en la Fundació Institut Ramon 

Muntaner  es manté el Marcel Poblet com a referent del CEL’H. 

Aquest any també ha continuat la relació amb la Cooperativa de Serveis 

Financers Coop 57 , amb la Cooperativa Abacus i amb el portal de 

micromecenatge MECENIX. 

El 7 de març es va fer l’assemblea de l’entitat amb la presència de 30 

associats i associades.  
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El 18,40% dels socis. 

Una altre de les accions que l’entitat 

desenvolupa són les trobades amb 

regidors d’altres àrees. En aquest sentit 

esmenten la reunió que vam tenir el 5 

d’abril amb el Pepe Castro en la que es 

van tractar els temes del 50è aniversari de Can Serra,  el Projecte de  

Museïtzació de la ciutat i la posada en marxa d’una comissió de treball per 

actualitzar el PEPPA. 

 CULTURA DE LA PAU 

L’any va començar amb un acte del Fòrum de l’Hospitalet. 

L’acte es va fer a la sala d’actes del Centre Cultural Tecla 

Sala el dia 30 de gener. L’acte «Música, Diversitat 
compartida, Espiritualitat», va comptar amb la 

participació de Núria Guasch que va interpretar música de 

tradició cristiana; Joan Antón Mateu, que va interpretar 

música de tradició budista i 

Abdoulaye que va interpretar 

música de tradició 

musulmana. 

A l’acte hi van assistir 32 persones.  

 

El mateix dia 30 de gener el CEL’H va tornar a compartir la trobada que es fa 

cada mes des de l’any passat davant de l’Acollidora per protestar per la situació 

en la que es troben les persones refugiades.   

«Camins de confiança. Recórrer l’Hospitalet teixint confiança». Aquest acte es 

va fer el dia 3 de febrer. L’acte era fer una ruta per tres espais de culte de 

religions diferents.  A l’activitat hi van assistir 48 persones. Durant la ruta es va 

visitar la Comunitat musulmana Al Huda; l’església evangèlica de Pubilla Casas i 

La Casa de Reconciliació– Parròquia de Sant Benet. Aquest acte i el del dia 30 es 

van organitzar en el marc de la Setmana de l’Harmonia Interconfessional, 
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instituïda per les Nacions Unides per tal d’enfortir la comprensió mútua i el diàleg 

entre religions. 

 El CEL’H participa en les concentracions en 

defensa dels refugiats, que es fan de forma regular 

un cop cada mes a l’entorn del Suport pels Drets 

dels Refugiats. 

 

 

 

 

El 7 de juny es va fer en col·laboració amb l’Espai de Ciutadania i promogut pel 

Centre Delàs d’Estudis per la Pau la 

conferència «De què fugen els 
refugiats?». La conferència 

s’emmarca dins d’un seguit de 

xerrades  que sota el mateix nom està 

dinamitzant el Centre Delàs. La  

xerrada va comptar amb el suport del 

Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i la col·laboració del Museu de l’Hospitalet .  

La conferència va anar a càrrec de Pere Brunet del Centre Delàs i d’Alicia 

Rodríguez de S.O.S Racisme. L’acte es va fer a Can Riera i va comptar amb 

l’assistència de 47 persones. 
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El 16 de juny el CEL’H va col·laborar amb el Fòrum de l’Hospitalet en l’IFTAR. 

Trobada religiosa amb motiu del Ramadà. L’acte es va fer al Parc de la Marquesa 

i va comptar amb 

la participació de 

153. 

 

 

 

 

 

El 25 d’octubre dins dels actes de la Setmana de la Solidaritat, el Fòrum de 

l’Hospitalet, amb presència del CEL’H va organitzar l’acte «L’acollida i 
l’hospitalitat en les diferents tradicions religioses». L’acte va ser una taula 

rodona amb participació de membres de les comunitats Brahma kumaris, Baha’i, 

Cristiana, Musulmana i Sikh. Aquest acte es va fer al Centre Cultural de Collblanc-

La Torrassa i va comptar amb l’assistència de 22 persones. 

El 14 de desembre, 

el CEL’H va 

col·laborar en un 

nou acte que es va 

organitzar des del 

Fòrum de 

l’Hospitalet. Aquesta 

vegada va ser una 

sessió de treball 

sobre «Diversitat 
religiosa i l’escola» 

.Aquest acte es va 

adreçar principalment a persones relacionades amb la temàtica. Es va fer a la 

sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala i va comptar amb la 

participació de 28 persones. A l’acte es va tractar el tema de la relació que 

s’estableix en les escoles i instituts entre persones de religions diferents. L’acte va 
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ser moderat i dirigit per Joan Camós i va comptar amb una nodrida representació 

musulmana amb nens i nois d’edats diferents. 

DIVULGACIÓ 

El dia 9 de febrer el Manuel Domínguez, va 

participar en la sessió «L’H no és un patio trasero 
en venta» que es va fer dins de les Jornades La 

revancha de las periferias, organitzades per La 

Fundición  i que es van fer a l’Ateneu La Púa. 

 A la sessió hi van assistir 32 persones. 

«Com neix l’afició a la música clàssica», 

va ser el títol de la conferència que Josep 

M. Valero va fer el dia 16 de febrer al Grup 

de Dones de Santa Eulàlia i a la que hi van 

assistir 42 persones. 

El 4 de març el CEL’H va col·laborar en la «Ruta històrica a 
edificis i monuments de Collblanc– La Torrassa», que es va 

fer vinculada al II Concurs de Còmics de Collblanc– La 

Torrassa. Tot plegat organitzat per la Coordinadora d’Ampas 

de Collblanc– La Torrassa. 

El dia 30 de març, un grup de 12 senyores de l’Escola d’Adults de “La 

Asunción” ens van visitar per conèixer una mica més la figura de Tecla 

Sala. La visita es va fer a les nostres 

instal·lacions i se’ls va explicar l’entitat, 

l’entorn i la figura de Tecla Sala. 

En l’apartat de divulgació podem destacar la 

nostra col·laboració mitjançant la cessió de 

material gràfic per a l’exposició «Dones: 
ficcions i realitats» organitzada per la Generalitat de Catalunya, 
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Departament de Cultura, Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el 

Museu d’Història de Catalunya. 

En l'àmbit de la divulgació el CEL’H també col·labora amb la revista de 

l’Ateneu Cultural Catalònia en la persona de Manuel Domínguez que 

escriu de forma periòdica un article per a la seva revista. 

En les col·laboracions en l’àmbit de la difusió de l’entitat també cal 

esmentar els articles que es fan per a la publicació periòdica Línia 
L’Hospitalet, unes col·laboracions en forma d’articles relacionats amb la 

ciutat. 

Aquest any la col·laboració amb el 

CNL també ha continuat amb visites a 

indrets de la ciutat. Concretament el 

dia 31 de maig es va fer una visita a 

l’espai de la Tecla Sala per un grup 

d’estudiants de nivell elemental. A la 

visita hi van assistir 26 alumnes i una 

professora. La visita va anar a càrrec de Joan Camós i va tenir una durada 

de 45 minuts i va ser valorada positivament pels estudiants i la professora 

que la van seguir. 

El 7 de juny el CEL’H va 

instal·lar l’exposició 

commemorativa dels «50 
anys del barri de Can 
Serra» a la Casa de 

Reconciliació. L’exposició 

també es va poder veure 

durant el dissabte 10 de 

juny en un estand que es va muntar a la Plaça de la Font del mateix barri. 

 El dia 11 de juny el CEL’H va ser present un any més a la «Festa de la 
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Diversitat» que es fa al Parc de la Marquesa. Aquest any era la XXIII edició 

d’aquesta trobada lúdic cultural en la que el CEL’H hi participa coordinant 

les activitats que hi presenten diferents grups de dones de la ciutat dins 

del projecte «Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur», grup 

coordinat per M. Pau Trayner. Aquest any el CEL’H també va ser present 

en la Festa de la Diversitat dins de la «Plataforma contra el feixisme i el 
racisme» (UCFR). 

Pels alumnes del CNL també es va fer una «Ruta 
Candel» el dia 19 de juny que també va anar a 

càrrec de Joan Camós i va comptar amb 

l’assistència de 16 persones. 

Aquest any s’ha recuperat la xerrada que es feia 

en commemoració de l’aniversari de l’afusellament de Lluís Companys. 

Aquest any la conferència s’ha fet el dia 16 d’octubre a la Regidoria del 

Districte I. La conferència ha anat a càrrec del professor d’història de la 

UAB, Ramon Alquézar. El tema escollit ha estat “Companys: Abans i 
després dels fets del 6 d’octubre de 1934”. L’acte va comptar amb 

l’assistència de 53 persones. 
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El 21 de novembre Ramon Breu va fer la xerrada “Les llums que venien 
de Rússia: La passió catalana per la 
revolució soviètica”. La conferència 

es vas fer a l’Harmonia i va comptar 

amb l’assistència de  27 persones. 

Aquest acte s’emmarca dins de la 

commemoració del “Centenari de la 

revolució russa” i es fa en 

col·laboració amb l’Àrea de Cultura i el Museu de l’Hospitalet. 

Jaume Botey va ser l’encarregat de fer dues conferències sobre 

«Immigració a l’Hospitalet». 

Aquestes conferències es van fer per 

dos cursos de català del CNL els dies 

26 i 28 de gener. A la sessió del 26 de 

gener hi van assistir 20 persones i a la 

sessió del 28 de gener van ser 16 els 

assistents. 

Les xerrades van tractar tres aspectes: el creixement demogràfic desigual 

de la ciutat, les diferents onades migratòries  i les diferències entre la 

situació de les persones immigrades d’abans i la situació actual. 

La valoració dels alumnes va ser positiva pels continguts propers i ben 

explicats i el professorat va destacar que la informació va ser molt ben 

donada i que el ponent es va saber situar en el nivell dels oients. 

 El CEL’H continua participant en les «Beques de l’Hospitalet» en aquesta 

iniciativa de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, del Museu i Arxiu de la 

ciutat. El CEL’H hi és representat pel Carles Santacana.  
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El dia 1 de desembre, 

Joaquin Ruíz i Cristina 

López van fer la presentació 

del llibre «Redes 
migratorias mazarroneras 
en Collblanc- La Torrassa 
1924». Un llibre que surt de 

l’article que aquests dos 

autors van publicar al Quaderns d’Estudis 31 “Emigració murciana a 

Collblanc- La Torrassa l’any 1924: la gènesi d’un barri. Llars i xarxes 

migratòries de Mazarrón a la Torrassa. Els pioners: estudi d’un cas. 

Aquest acte es va fer al Centre Cultural de Collblanc- La Torrassa i va 

comptar amb l’assistència de 73 persones. Manuel Domínguez va introduir 

el tema i va ser l’encarregat de presentar l’acte. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

El 9 de febrer la Núria Toril va assistir a l’acte 

dels 75 anys del pintor Eduard Arranz– Bravo.  

L’acte es va fer a la seu de la Fundació que porta 

el seu nom al Centre Cultural Metropolità Tecla 

Sala. Amb motiu de l'aniversari, 75 persones del 

món de la cultura, artistes i persones 

representatives de L'Hospitalet van interpretar 

75 obres d'Arranz Bravo. L'acte va tenir una gran afluència de públic del 

món de l'art i de la ciutat. Es va servir un pica pica relacionat amb l'artista. 

El dia 4 de març es va fer el «20è Certamen Poètic “Andreu Trias” », que 

va comptar una vegada més amb el suport de l’entitat, que hi participa 

amb un representant al jurat, fa una petita donació de llibres i assisteix a 

l’acte de lliurament dels premis que es fa al Centre Catòlic de la ciutat.  
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Aquest any el Manuel Domínguez, va estar 

acompanyat de Josep M. Valero, M. Rosa 

Climent, M. Pilar Massana, Jaume Botey i 

Núria Toril . 

El 4 de març el Manuel també va assistir a la 

ruta que va organitzar la Coordinadora 

d’AMPES de Collblanc– Torrassa. 

El 16 de març, també el Josep M. Valero va participar  en el III Cicle de 

Debats «Sobre quina república» organitzat per Òmnium en que va 

intervenir mitjançant una pregunta formulada al ponent. 

El 24 de març de Vicens Sabater va assistir en representació de l’entitat a 

l’acte «Debat sobre l’estat de la ciutat», que es va fer al Saló de Plens de 

l’Ajuntament. 

El 8 d’abril 9 persones del CEL’H van assistir a la visita que es va fer a 

l’entorn del PDU Granvia-Llobregat que va anar a càrrec del regidor 

Francesc Belver. L’acte el va organitzar l’Àrea de Coordinació, Planificació, 

Desenvolupament Econòmic i Ocupació de  l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

 

22 d’abril: Es va fer la «8a Trobada d’autors 
i autores de la ciutat» dins del marc de les 

Festes de Primavera. L’acte es va fer a la 

sala d’actes del Centre Cultural Tecla Sala i 

aquest any el CEL’H va gaudir d’uns minuts 

per explicar la tasca editorial que desenvolupa. La persona encarregada 

de representar el CEL’H va ser el Manuel Domínguez. 
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El 23 d’abril com ja és habitual el CEL’H va ser present a l’estand que 

organitza el Servei de Biblioteques de l’Hospitalet en el marc de la «Fira 
del Llibre de Sant Jordi». Aquest any el CEL’H va presentar els Quaderns 
d’Estudi 30, El llibre Educació Infantil. Bones Pràctiques a l’Hospitalet de 
Llobregat, Capdevila i nosaltres. L’Hospitalet: crònica política d’aquells 
decisius (1964-1979) i Can Serra– 50 anys. Història d’un barri. 

El dia 23 d’abril per tercer any consecutiu Òmnium Cultural també va tenir 

llibres de l’entitat en la seva parada de la «Fira del Llibre» de la ciutat. 

El 3 de maig, M. Pilar Massana representa el CEL’H en l’acte de 

presentació del «Pla Director L’H, Cooperació Internacional es Justícia 
Global, 2016-2019», que es va fer a Can Riera. 

El 29 d’abril el Marcel Poblet va representar el CEL’H en el «RECERCAT», 

Jornada de cultura i recerca local organitzat per la Fundació institut 

Ramon Muntaner que es va fer a la població de Reus. Aquest any el CEL’H 

només va tenir presència 

institucional i no va 

presentar cap activitat ni 

projecte.  

 

El 4 de maig, Manuel Domínguez com a president del Centre d’Estudis va 

acudir a la gala del lliurament dels Premis El Llobregat que atorguen 

aquesta publicació. Aquesta edició comptava amb la presència de 

diversos Hospitalencs i entitats de la ciutat entre els nominats.  
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L’acte es va fer a la població d’El Prat de Llobregat. 

 

 

 

 

 

L’11 de maig l’auditori Barradas va a acollir la presentació del «Pacte 
Local pel Referèndum a l'Hospitalet (PNR-L’H)». L’acte, presentat per 

Carles Farrés (Ateneu Cultural) i Manuel Domínguez (Centre d’Estudis), va 

comptar amb la participació de les diferents entitats adherides, dels 

voluntaris i també de Itziar Gonzalez, membre del comitè executiu del 

PNR.  

El 26 de maig. Manuel Domínguez, presenta el documental «Entrevies» 

que es va passar al Centre Cultural tecla Sala.                

Una altra implicació de l’entitat és la presència activa en diferents consells 

de ciutat. En aquest sentit esmentar la participació del CEL’H en el 

“Consell Social de Ciutat” al que hi assisteix en qualitat de president el 

Manuel Domínguez. Aquest any s’han fet reunions el dia 31 de maig i 26 

de juny. 

Durant el mes de maig el CEL’H ha estat citat per formar part del que ha 

de ser el Consell de Sostenibilitat, que vol concretar un pacte sobre «El 
canvi climàtic». En aquest nou espai de treball ciutadà el CEL’H nomena 

a Genís Pascual com a representant del CEL’H al Consell de 

Sostenibilitat. 

 El 20 de juny el Miguel Solana representa al CEL’H en 

l’Assemblea del Coop 57, que es va fer al Centre Cívic 

Ateneu Fort Pienc de Barcelona.  

Jaume Botey va participar en l’acte de suport que Òmnium Cultural va 



 

Memò ria CEL’H Gener-Setembre 2017 Pa gina 13 
 

organitzar en defensa de les representants polítiques de la ciutat, Meritxell 

Borràs i Anna Simó per  a la seva implicació en el Procés. L’acte es va fer a 

la Plaça de l’Ajuntament el 3 de juliol.  

El 21 de setembre, Jaume Botey torna a participar com a representant del 

CEL’H a l’acte «L’Hospitalet pel Referèndum. Si al referèndum de l’1-O» 

que es va fer a l’Auditori Barradas. 

A la Junta del 24 d’octubre es va acordar donar el suport a la candidatura 

de Merche García Villatoro com síndica de greuges. Una proposta sorgida 

de l’Espai de Ciutadania. 

En el marc de l’Espai de Ciutadania el 8 de novembre es va fer una presentació 

de «La renda garantida de la ciutadania». La intervenció va anar a càrrec de 

Carmen Martínez Ruzafa de 

l’Associació Social de la 

CONC. L’acte es va fer a la seu 

del CEL’H punt de trobada 

habitual de l’Espai de 

Ciutadania. 

PATRIMONI 

El 24 de març,  els Padrins del riu celebren el «DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 
2017» amb els alumnes de la ciutat. El divendres 24 més 

de 500 alumnes de deu centres escolars varen realitzar 

tallers de depuració d’aigua, d’anàlisi de l’aigua del riu, 

gimcana d’identificació de plantes, de construcció 

d’estructures amb canyes i moltes més, especialment dedicades al 

coneixement de l’entorn i característiques del riu. 
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Aquest mateix acte es va fer per la ciutadania en general el diumenge 26 

de març. L’acte es va fer a la llera del riu Llobregat. 

Des de fa tres anys, un conjunt 

d’entitats i escoles que volen 

promoure el riu Llobregat al seu pas 

pel nostre municipi, que desitgen 

acostar la ciutat a un riu proper 

físicament, però llunyà encara en el 

 pensament de gran part dels 

habitants, caminen 

conjuntament fins la llera i 

realitzen una sèrie d’activitats 

relacionades amb el riu. 

El diumenge hi va haver 

tres grups: un de 

ciclistes que va fer un 

recorregut al llarg del 

riu, un segon va fer una 

caminada circular de 7 

km i la resta de 

participants va anar fins l’Esplanada dels Padrins a realitzar un seguit 

d’activitats com identificació d’ocells 

(SEO-Birlife), espècies invasores 

(Biosfera), jocs i jeroglífics lingüístics 

(Centre de Normalització 

Lingüística), tallers d’Aigua Neta i 

Tast d’aigües (Àrea Metropolitana) i 

identificació d’imatges del passat del 

riu (Centre d’Estudis de l’Hospitalet). Hi varen participar unes 130 

persones. 
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El 13 de maig, també relacionat amb el riu Llobregat es va fer la 

campanya «Netegem el riu Llobregat a l’Hospitalet», dins del dia 

internacional “Let’s Clean Up Europe” i que el CEL’H va tenir-hi presència. 

De fet el representant del CEL’H va ser el Genís Pascual. 

El dia 27 de juny el Manuel Domínguez va intervenir en representació del 

CEL’H en un acte públic de rebuig al PDU Granvia– Llobregat. 

El dissabte 21 d’octubre va tenir lloc una passejada familiar pels espais 

naturals i agrícoles de l’Hospitalet al voltant del riu Llobregat, en el marc de 

les «Jornades Europees de Patrimoni #JEP2017». La visita estava 

organitzada pel Museu d’Història i va ser guiada per dos membres del 

Centre d’Estudis de l’Hospitalet. El recorregut va permetre observar les 

masies que encara resten al voltant del riu i la localització de les que han 

desaparegut.  

PROJECTES 

Comencem parlant d’un projecte que a poc es 

va consolidant com a un projecte més del 

CEL’H pensat en clau de ciutat com és el 

Calendari amb imatges antigues de la ciutat, 

«Imatges de la història de l’Hospitalet». Un 

projecte que de mica en mica es va consolidant gràcies als seus 

dinamitzadors, Núria Toril i Vicenç Sabater i de tots els comerços i 

empreses que hi col·laboren a qui aprofitem per agrair-los un any més el 

seu suport. 

Aquest any hem continuat treballant en el projecte «Museïtzem 
l’Hospitalet», un projecte que fem en col·laboració amb l’Àrea d’Espai 

Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i amb el Museu de l’Hospitalet. 

Aquest any hem treballat en la segona fase de recopilació d’informació i 

redacció del contingut corresponents als edificis i espais seleccionats per 

aquesta segona fase: S’ha treballat : Església de Santa Eulàlia; Magatzems 

d’olis Regàs; Castell de Bellvís; Albert Germans; Molí Tecla Sala; Can 
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Trinxet; Edifici de Correus; Pont d’en Jordà; Ca n’Arús i Cosme Toda. 

La feina ha anat a càrrec de persones vinculades al CEL’H coordinades pel 

Joan Camós. 

Seguint amb els projectes, el CEL’H ha continuat treballant en el projecte 

de Museologia d’història de l’Hospitalet, un projecte que es treballa 

conjuntament amb el Museu de l’Hospitalet i que té per a objectiu avançar 

en el projecte d’exposició permanent del Museu i per extensió en 

l’actualització de la història de la ciutat. 

Es tracta d’un projecte col·lectiu i voluntari en la línia dels projectes del 

CEL’H en el que es vol valorar de forma especial el treball en equip .El 

projecte s’ha organitzat en diferents grups que treballen diferents aspectes. 

L’equip coordinador està format per: David Prieto, geògraf de l’Hospitalet; 

Josep M. Solias, historiador i arqueòleg, director del Museu de l’Hospitalet, 

també de la ciutat; Elisabet Bonilla, historiadora medieval; Marta Piera, 

arquitecta i historiadora de l’art de l’Hospitalet; Roger Mesegué, historiador; 

Joan Camós historiador de l’Hospitalet i Manuel Domínguez, historiador de 

l’Hospitalet. 

Durant el 2017 s’ha organitzat la feina, s’han visitat i treballat alguns arxius i 

s’han fet 6 reunions de treball (veure relació adjunta). 

Un altre projecte amb participació del CEL’H, que també esdevé un 

habitual és la presència en les «Beques de l’Hospitalet». Una iniciativa de 

l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament que pretén fomentar els estudis sobre 

temes relacionats amb la ciutat. La persona que representa l’entitat en 

aquest projecte és el Carles Santacana. Aquest any les beques s’han 

concedit als treballs: «La història del teatre a l’Hospitalet» que va 

presentar Esteve Mulero Guinart de l’Hospitalet i «Història de les 
eleccions municipals existents des dels seus inicis fins a la guerra 
civil», presentat per Manuela Cabezas Ramírez de Barcelona. 

En l’apartat de projectes aquest any també destaquem la participació del 
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CEL’H en la «I Jornada sobre historiografia local. Aportacions sobre la II 
República» amb la intervenció de Carles Santacana en la que va fer una 

ponència sobre “Corrents polítiques”. La Jornada es va fer a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs el 18 de novembre i va ser organitzat per la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon 

Muntaner i va comptar amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la 

Diputació de Lleida. 

 

PUBLICACIONS 

El 15 de març va ser el 

torn del llibre 

«Capdevila i nosaltres. 
L’Hospitalet: crònica 
política d’aquells anys 
decisius (1964-1979)». 

La presentació es va fer a l’Harmonia que es va omplir totalment amb 109 

persones que van poder escoltar a l’autor de la publicació Jesús A. Vila i al 
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mateix Vicens Capdevila. Aquesta publicació enceta una subsèrie dins de 

la col·lecció Recerques del CEL’H batejada amb el nom de Retrats. 

Aquest llibre també s’emmarca dins de l’àmbit de col·laboració de l’entitat 

amb altres agents culturals, aquesta vegada amb Ambar Comunicació i la 

plataforma de mecenatge editorial Mecenix. 

El dia 20 de març, en el marc dels 10 anys de 

l’Escola Bressol Municipal «La Casa del Molí», 

l’Enric Roldán va fer la presentació de la 

publicació «Educació infantil. Bones 
pràctiques a l’Hospitalet de Llobregat». A 

l’acte hi van assistir 19 persones.  

Finalment el dia 26 de setembre es va fer la presentació del llibre «50 
anys de Granvia Sud. Història d’un barri de l’Hospitalet», obra de Manuel 

Domínguez, Genís Pascual i Bartomeu Fité. L’acte de presentació que va 

comptar amb l’assistència de 138 persones es va fer al local social de 

l’Associació de Veïns a la Plaça dels veïns del barri. 

Aquesta publicació s’afegeix a les dels cinquantenaris de Bellvitge i Can 

Serra que també van comptar amb la participació del Centre d’Estudis. 

Com ja és habitual aquest any també hem presentat el Quadern d’Estudis, 

que enguany arriba al número 31. Aquesta nova edició de caràcter 

miscel·lani que s’ha editat com ja ve sent habitual en els darrers anys 
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mitjançant una campanya de micromecenatge es va presentar el dia 28 

de desembre a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala i 

va comptar amb l’assistència de 49 persones. 

Respecte d’aquesta publicació val a dir que des d’aquest any serà 

considerada una revista. La seva periodicitat i la polivalència de temes que 

inclou ens ha fet reflexionar i tot que de forma interna ja la consideràvem 

revisat, durant el 2017 hem treballat per adaptar-la als cànons 

internacionals que regulen les revistes científiques. Així doncs, un dels 

canvis substancials ha estat la creació d’un Consell Assessor format per 

persones de diferents àmbits acadèmics i sense vinculació amb l’entitat. El 

Consell Assessor que vetllarà pels continguts i pel seu nivell ha quedat 

format per les persones següents: Àngel Cebolleda, UAB, Martha Cecilia 

Cedeño, Universidad Pedagògica Nacional de Colòmbia; Gemma Isern, 

Biblioteca Tecla Sala; Eva Jiménez, periodista; M. Luz Retuerta, directora 

de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; Ricardo Robledo, professor 

convidat a la UPF; Fermí Rubiralta, professor d’institut al País Basc; Joan  

Santacana, UB; Montserrat Torra, catedràtica d’Institut i Maria Villanueva, 

UAB.  

D’altra banda continua el mateix 

Consell de Redacció format per 

Jaume Botey, Marcel Poblet, M. Pilar 

Massana, Núria Toril, Jesús Vila i 

Lídia Santacana. 

I finalment recordar que L’Equip 

d’Edició està format per Clara Parramon, Marta de Planell, Genís Pascual, 

Cristina Propios i Miguel Solana. 

 SERVEIS 

En el Centre d’Estudis de l’Hospitalet ofereix l’accés a la seva base de 

dades bibliogràfiques, BABEL’H, a partir de la qual atenem les consultes 
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que ens poden arribar per diferents mitjans. Actualment aquesta base està 

allotjada a  OREX i es pot consultar en el catàleg en línia KOHA. Les 

consultes que ens arribem les atenem amb l’ajut d’aquesta eina que ens 

permet oferir als nostres usuaris l’accés a aquest catàleg en línia, així com  

de manera presencial, a través de la web, telefònicament o per e-mail. 

Concretament oferim el servei: 
 

 Investiguem l’Hospitalet, amb que atenem a estudiants i professors 
universitaris, així com a investigadors de diferents àmbits 
professionals.  
 

TIPUS D’USUARI TOTALS 

Estudiants 23 

Investigadors 19 

Periodistes 4 

Entitats diverses 12 
TOTAL 58 
 

Podem destacar també la col·laboració amb el Museu d’Història de 

Catalunya per a la realització de l’exposició Dones : ficcions i realitats que 

del 3 de març al 28 de maig en la què es descriuen les experiències que 

ha viscut el sector femení des de la postguerra fins avui. També hem 

pogut atendre la demanda que se’ns va fer des del Centre Municipal de 

Creació Multimèdia Torre Barrina de recerca d’imatges de la ciutat. La 

Coordinadora de d’AMPAS Collblanc-La Torrassa també ha utilitzat el 

nostre servei per ampliar el seu coneixement sobre el patrimoni d’aquests 

barris. Membres de l’Ateneu Catalònia també han buscat informació de la 

història de la seva entitat. Així com la cerca realitzada per l’equip format 

per l’Ajuntament per a la coordinació del Pla de Regeneració Urbana 

Integral de Les Planes- Blocs Florida. 

MITJA DE LA 
CONSULTA 

TOTALS 

Telèfon  3 

E-mail 16 

Visites 38 

Web 1 
TOTAL 58 
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En aquest apartat es segueix treballant per tractar el tema de Can Trabal i 

el pla urbanístic de la Granvía.  

La celebració dels 50 anys del barri Granvia Sud també ens ha ocupat un 

temps per recopilar informació d’aquest barri tot col·laborant amb la seva 

AAVV. 
  

TAULA COMPARATIVA DE L’ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC 2015-2017   

 

 

 

 

 La taula presenta l’assistència de 

públic als actes organitzats o 

coorganitzats pel Centre d’Estudis per 

mesos dels anys 2015, 2016 i 2017 . 
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A la fila de la relació en blau estan marcades les activitats pròpies del 

CEL’H. En total 27. 


