
El 2020 va començar seguint l’estela del 2019. L’exposició “Catalunya, terra cooperativa” va 

continuar la seva estada a l’Harmonia. L’exposició va tancar amb 268 visitants durant el mes de 

gener. Durant el mes de gener es van organitzar dues activitats al voltant d’aquesta exposició. 

La primera el dia 2 de gener amb una visita guiada organitzada pel CELH a l’exposició que va 

comptar amb l’assistència de 6 persones. L’altra activitat va tenir lloc el dia 15 de gener i va 

servir per fer una visita guiada a l’exposició i presentar la part de la història del cooperativisme 

a l’Hospitalet. a la que hi van assistir 47 persones. Aquest projecte ha estat dinamitzat per 

l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva i ha comptat amb el suport del CELH en la concreció dels 

continguts i de la Fundació Roca Galés que ha aportat la part del cooperativisme a Catalunya. 

El 28 de gener, vam fer la presentació dels Quaderns d’Estudis 33 dedicat al pensament del Jaume Botey i  Vallès. 

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

comptar amb l’assistència de 127 persones. El projecte editorial ha estat 

possible gràcies al suport de l’Ajuntament de la ciutat i de la plataforma de 

micromecentatge Mecenix. 

MEMÒRIA ACTIVITATS:  Una memòria diferent per un 2020 molt diferent 

El dia 1 de febrer es va fer la primera (Re)volta poligonera de l’any. A aquesta ruta que s’organitza en col·laboració 

amb Òmnium cultural hi van assistir 17persones. Aquesta primera (Re) vplta va comptar amb l’assistència de 

persones de fora de la ciutat i va tenir una molt bona valoració. 



L’1 de febrer el Manuel Domínguez assisteix a la I Taula Territorial d’Economia Social i cooperativa per transformar la ciutat que es 

va fer a la Biblioteca de Bellvitge. 

Després d’assistir a aquest acte el Manuel Domínguez i la Natalia Piernas assisteixen a la “Calçotada” que va organitzar la Plataforma 

Can Trinxet Viu per reivindicar l’ús públic d’aquest indústria històrica de la ciutat. 

El 5 de febrer el CELH va acollir la Taula Rodona sobre “Harmonia amb la natura, justícia entre els pobles”, 

organitzada pel Fòrum de ‘Hospitalet.  Acte que va comptar amb l'assistència de 16 persones.  

El 6 de febrer, La M.Pilar Massana va intervenir en la Taula Rodona “Xerrada 

Antifeixista” que també va servir per presentar el llibre de David Karvala 

Antifeixisme del 99%”. L’acte es va fer a la sala d’actes del Centre Cultural “Ana 

Díaz Rico” i es va organitzar en el marc de les activitats que organitza el Grup 

UCFR de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

El  de 14 de febrer, La M.Pilar Massana va assistir a la xerrada sobre “La situació dels presos i presses de la ciutat”. L’acte es va fer a l’Espai de La 

Figa i es vsn posar sobre la taula la situació en la que es troben les persones empresonades i les dificultat que tenen també les seves famílies en 

alguns temes derivades d’aquesta situació.  

El  15 de febrer, A  l’Institut Torras i Bages es va fer un acte del Llegat Jaume Botey i Vallès en el que es va fer una  

presentació del llibre “Jaume Botey i Vallès. El pensament i l’acció educativa i cívica d’un activista social”,  número 33 dels 

Quaderns Estudi. 



El  Grup de patrimoni de l’Hospitalet va fer una de les seves trobades al CELH , el dia 19 de febrer. A la trobada hi 

van assistir 10 persones en representació d’entitats locals i es van tractar diferents iniciatives relacionades amb la 

situació i defens d'alguns dels elements patrimonials industrials com Can Trinxet i Cosme Toda.  

El  dia 18 de febrer L’Ignasi Escudero i el Carles Ruiz van representar l’entitat a l’assemblea del grup Can Trinxet Viu. L’assemblea es va fer a 

l’exterior de l’antiga fàbrica.  

El  de 19 de febrer, M.Pilar Massana va assistir a la xerrada sobre “La situació dels presos i presses de la ciutat”. L’acte es va fer a l’Espai de La 

Figa i es van posar sobre la taula la situació en la que es troben les persones empresonades i les dificultat que tenen també les seves famílies en 

alguns temes derivades d’aquesta situació.  

El  dia 29 de febrer es va fer una (Re) volta sobre “El patrimoni industrial.” Es tracta d’una nova ruta per l’Hospitalet 

industrial que va tenir rellevància en esdeveniments que van canviar alguns aspectes de la indústria i que van ser 

model per a altres indrets del país. Aquest projecte és una iniciativa d’Òmnium Cultural i que compte entre altres amb 

el suport de la Fundació Institut Ramon Muntaner. Aquesta ruta va comptar amb l’assistència de 9 persones. 

El  6 de març, La Mercè Olivares, va ser una de les ponents convidades a l’acte “Lluita feminista a Bellvitge” que també va servir 

per recordar l’activista Pura Fernández. A l’acte hi va haver representació del CELH, M. Pilar Massana i 

Vicens Sabater. L’acte que va comptar amb el suport i l’organització del CELH i va comptar amb 

l’assistència de 74 persones. 



El  10 de març, vam fer el darrer acte amb públic abans de l’aplicació de l’estat d’alarma. L'assemblea del CELH 

amb assistència de 22 socis i sòcies. Aquest es vs fer l’assemblea Ordinària i una d’Extraordinària per rellevar al 

Joan Camós que havia demanat la baixa com a membre de junta  El Joan ha estat rellevat pel Xavier Martí . 

Un cop acabada la part formal de l’acte, es va fer las presentació del nou web de l’entitat a càrrec de la Natalia 

Piernas i a continuació va ser el torn de La Perifèrica que es va presentar als socis i sòcies..  A l’acte hi van assistir  

22 persones. El Coronavirus es va deixar notar en l’assistència que va ser inferior a altres anys. 

Informació estadística. 

Pel que fa a l’assistència de públic als actes hem de dir que la mitjana fins el moment de la suspensió de les activitats per la pandèmia era força 
bo, amb una assistència de 575 persones als actes del primer trimestre.  Del 2016 ençà ha estat el tercer millor any pel que fa al públic. 

Pel que fa a les activitats, es pot dir que la dinàmica era molt bona amb la participació i organització en 20 actes i activitats Essent la millor mitjana 
del 2016 fins avui. 

Unes dades que de no ser per la pandèmia del Covid-19 probablement haguessin estat de les millors, si no la millor dels darrers 8 anys. 

L’any 2020 el CELH ha col·laborat amb el PROJECTE A-PLACE. Un projecte que amb el programa "Teixint llocs", coordinat per l'Escola 
d'Arquitectura La Salle dins projecte europeu A-Place, cofinançat pel programa Europa Creativa. Aquest programa ha desplegat un 
seguit d'activitats en sis ciutats europees, amb l'objectiu de potenciar els lligams entre les persones i els llocs en els quals habiten. 
Aquesta iniciativa també ha comptat amb el recolzament de l’Ajuntament de la ciutat de L’Hospitalet. 
El projecte ha portat a terme durant  dos mesos, una recerca sobre la ciutat de l'Hospitalet, sobre les maneres d'habitar els espais, 
l'imaginari col·lectiu dels habitants de diversos grups socials i orígens i les activitats i els objectius de les xarxes comunitàries i les 
entitats socials i culturals. La recerca ha estat feta per alumnes de l’Escola d’Arquitectura de La Salle. 
Des de l’organització del projecte es va escollir la participació del CELH entre altres motius, per la seva trajectòria, el seu compromís i 
els seus vincles amb la ciutat de l'Hospitalet.  El CELH ha posat a l’abast del projecte el seu centre de documentació, contactes de 
persones i agents socials de la ciutat i ha participat en les enquestes que s’han fet. 



Finalment el 14 de març es van complir les pitjors de les previsions i el govern espanyol va decretar l’estat d’alarma i el 
confinament total de la població. Això va aturar tota activitat. Des del CELH ja feia uns dies que anàvem preparant la suspensió i 
anul·lació de l’activitat. Amb el confinament ens vam haver d’organitzar per poder fer teletreball. Tot i que l’entitat ja tenia alguns 
recursos per fer-ho ho vam haver d’adaptar alguns aspectes a aquesta situació per poder fer la feina de la millor manera 

possible. La primera setmana del confinament vam acabar d’ajustar la part més tècnica. La feina va ser més interna que mai. 

La segona setmana de confinament es va començar a treballar en aquells temes més urgents. Presentació de documentació addicional per a les 
subvencions i conveni amb l’ajuntament via telemàtica, avançar en la posada apunt del nou web de l’entitat testejant els diferents espais del web, 
així com la incorporació de 60 nous documents i 200 fotografies al web i 60 nous registres a BABELH  I es van atendre a 10 Consultes que havien 
arribat via correu electrònic. 

Una altra de les feines que vam fer va ser l’edició d’uns vídeos de presentació de les darreres i futures publicacions del CELH, que van servir per 
participar en la diada Virtual de Sant Jordi que van organitzar des del Servei de biblioteques de l’Hospitalet a partir del seu projecte Autores i 
autores locals i del projecte “Sant Jordi virtual” de la Fundació Institut Ramon Muntaner. Per aquestes dues iniciatives el CELH va enviar tres 
vídeos. Un dels Quaderns d’Estudis dedicat al Jaume Botey i un altre de la Diversitat religiosa a l’Hospitalet fets pel Joan Camós i un tercer sobre el 
llibre de Jaume Valls que va fer el Jesús Vila. 

A partir d’aquest moment també es va començar a recuperar el contacte amb les persones vinculades a l’entitat i als seus projectes per saber el 
seu estat i com veien el ritmes de treball relacionats amb els projectes encetats. En aquest sentit la resposta  va ser diversa. Des dels projectes 
que anaven fent amb la voluntat d’assolir els objectius a nivell de terminis i els que van quedar aturats sine die. 

Si volem buscar algun aspecte positiu potser va ser la setmana santa, que com acostuma a passar atura bona part de l’activitat.  Aquest petit 
parèntesi va ajudar a recuperar la “normalitat” des del teletreball a partir del 14 d’abril. Una activitat que es va anar normalitzant fins el 26 de maig 
que va ser la data en la que vam començar a fer feina presencial des de l’entitat. La setmana del 26 de maig va ser una mica curta perquè vam 
anar-nos incorporant a poc a poc. El retorn a la feina presencial de forma total la vam fer a partir del dia 2 de juny, això si amb l’atenció al públic 
amb cita prèvia i sense cap reunió. 

No va ser fins el 9 de juny que es va fer la primera reunió de junta, amb assistència limitada a 10 persones, mantenint la distància de seguretat i 
amb mascaretes. A partir d’aquest moment vam intentar normalitzar la situació però donats els augments de casos de contagis no ha estat 
possible i hem anat alternant les presències presencials amb les limitacions imposades per les autoritats i les presències virtuals o amb dues de 
forma simultània. 



El  20 de juny el CELH va tenir presència en el Debat virtual “Donar testimoni dia a dia...” que va comptar amb les intervencions de 

Jaume Llenas, i Pepe Rodado. Una trobada organitzada pel Fòrum de l’Hospitalet amb la col·laboració del CELH.  

EL 19 de juny es va fer un petit recordatori en el 80è aniversari del naixement de Jaume Botey i Vallès. Un petit recordatori que 
donades les circumstàncies es va fer des de les xarxes socials, i des de diferents entitats i organitzacions en les que el Jaume va estar 
vinculat. 

Volem destacar també la coordinació que ha fet el Carles Santacana del número 178 dels Plecs d’història Local, 

suplement del número 470 de la revista L’Avenç editat per l’IRMU i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana amb el dossier “La repressió franquista, tornem-hi” . 

El  de 16 de juny, la Carme Rimbau va participar en la manifestació contra l’especulació immobiliària que es va a fer l’espai de Cosme Toda 

organitzda pel grup de patrimoni de la ciutat. 

 

Malgrat la situació provocada per la COVID-19 es va creure convenient continuar treballant en la mesura del possible, de 

forma especial en els projectes de l’entitat.. D’aquí que es va concretar l’edició d’un llibre sobre les memòries de Jaume 

Valls. “Jaume Valls: todo lo que pude”. Una publicació que forma part de la col·lecció Recerques-Retrats del CEL’H i que ha 

estat possible gràcies a la recerca i hores d’entrevista i trobades entre Jaume Valls i Jesús Vila. Malgrat no haver-se pogut 

fer la presentació el llibre s’ha distribuït.  El mes de setembre també ha suposat la suspensió de la tradicional ofrena floral 

de la diada nacional del Catalunya. 



El divendres 18 de setembre, es va organitzar la primera ruta després del llarg confinament i de les vacances d’estiu. Va ser una “Ruta 

Candeliana” organitzada des del Servei de biblioteques de l’Ajuntament amb la participació del CELH. Aquesta ruta es va 

inscriure dins d’un projecte del Servei de biblioteques anomenat “Rutes literàries”. El CELH va ser l’encarregat de fer el 

guiatge per part del Manuel Domínguez. Aquesta activitat, seguint les indicacions de les administracions va tenir una 

limitació en l’assistència de 10 persones. 

El 5 d’octubre, M.Pilar Massana va assistir a l’acte inaugural del nou curs escolar que es va fer al Teatre Joventut. 

El dissabte 3 d’octubre es va fer l’acte de lliurament dels premis del Certamen Poètic Andreu Trias a la seu del Centre Catòlic. El Centre d’Estudis 

continua vinculat i dóna suport a aquest esdeveniment. A l’acte hi van assistir, Manuel Domínguez, M. Pilar Massana, Vicens Sabater i Josep M. 

Valero que hi va assistir com a membre del CELH i com a membre del jurat dels premis. 

El 30 de setembre, la Carme Rimbau va assistir a la reunió de la Taula e Comerç. 

El CELH continua la seva col·laboració en les Beques de L’Hospitalet. Unes beques adreçades a estudis de recerca en l’àmbit de les ciències 

socials que concedeix l'Ajuntament de la ciutat. L’entitat té a Carles Santacana com representant que també forma part del jurat. 



El dissabte 10 d’octubre es va fer la Ruta «L’Hospitalet del baró de Maldà» , en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni i juntament amb 
el Museu d’Història, vam fer la ruta L’Hospitalet del baró de Maldà. Degut el gran èxit d’inscripcions -esgotant el número de persones setmanes 
abans-, vam fer tres grups  de 10 persones cada un, guiats per Manuel Domínguez, Marta Piera i Josep Maria Solias amb els que vam recórrer al-
guns espais de la ciutat vinculats amb Rafael d’Amat i Cortada, el baró de Maldà, seguint els textos del seu diari, el Calaix de Sastre. El baró feia 
estades a la nostra ciutat per les festes de Sant Roc; els seus textos ens descriuen l’Hospitalet de finals del segle XVIII i inicis del segle XIX. La dura-
da de les visites va rondar les dues hores, retallant part del recorregut a causa de la pluja. L’èxit de a convocatòria ens fa plantejar recuperar-la de 
cara al futur. 

 

 

El 15 d’octubre es va fer la tradicional conferència en commemoració de l'afusellament de Lluís Companys. Aquesta activitat es va fer en format 

presencial i virtual. Les persones que van seguir la conferència presencialment ala sala d’actes de la regidoria del Districte I Presencialment hi van 

assistir 9 persones i 7 les que van seguir la conferència virtualment a través del canal de youtube i de Facebook. aquest any la conferència va 

El 14 d’octubre vam tenir la visita d’un grup de 12 alumnes amb discapacitats que van conèixer el CELH. La 

Fundació Tallers de Catalunya treballa en l’àmbit d la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest dia 

12 alumnes van assistir a una sessió de formació sore arxius i biblioteques que es va fer al CELH i a la biblioteca 

Central Tecla Sala. 



El 30 de novembre es va portar a terme una “(Re) volta poligonera” desobedient en col·laboració amb Òmnium 

Cultural. Aquesta vegada la ruta va ser per streaming i es va centralitzar l’organització des del CELH. L’activitat va 

comptar amb la participació de 17 persones que van seguir-la des de la xarxes social d’Òmnium. Hi va haver 6 likes i 6 
intervencions al chat. Una activitat que també compte amb el suport de l'Ajuntament de l’Hospitalet i de la Fundació 

Institut Ramon Muntaner. 

El 18 de novembre, el Manuel Domínguez va participar com a ponent en la conferència “Les malalties infeccioses a l’Hospitalet. 

algunes propostes didàctiques” que es va fer a través de la plataforma Google meet.  

La xerrada va ser seguida per 30 persones. 

anar a càrrec de Manuel Domínguez, president del CELH i historiador i va 

tractar el tema de “Layret i Companys”. Una xerrada amb un doble 

homenatge. D’una banda, el recordatori del 80è aniversari de 

l’afusellament de Lluís Companys i de l’altre el recordatori als 100 anys de 

l’assassinat de Francesc Layret. Dues persones que van tenir estrets 

llaços de relació en vida. 

 

El 29 d’octubre es va commemorar el dia de la “Memòria Democràtica de l’Hospitalet”. Amb motiu d’aquesta efemèride es van 

fer diferents actes relacionats amb la temàtica. Un dels actes que es va organitzar va ser la presentació virtual del catàleg digital 

que es va fer amb motiu de l’exposició “Parèntesi? L’Hospitalet abans i després de la guerra civil espanyola”. La presentació va 

anar a càrrec dels que van ser els comissaris de l’exposició, Daniel Sáez i Cintia Alonso i de Manuel Domínguez en representació 

del CELH, que va ser l’entitat encarregada de coordinar els textos i el comissariat de l’exposició.  A la presentació virtual hi van 

assistir 8 persones. 



Un any més el CELH ha col·laborat i ha donat suport al “Concurs de còmics de Collblanc– La Torrassa. Una activitat que arriba a 

la seva cinquena edició i que ja esdevé un referent al barri i a la ciutat.  El CELH col·labora en la difusió del projecte, cedeix 

materials i el Manuel Domínguez en forma part del jurat. 

El dia 1 de desembre, Joan Camós, Beni Vilar i Mateo Revilla van participar en el programa “La metro” 
de TVE2 dirigit per Quim Barnola i que tracta temes de l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest 
programa es va fer un petit reportatge sobre la immigració en el que van prendre-hi part les persones 
esmentades. 

 

En el marc de les col·laboracions que fa l’entitat esmentem també l’aportació de publicacions per a la 
“Cistella Solidària “ ,que va organitzar  l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva.  



LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL CELH 

Tot i que aquest any no ha estat de moltes trobades i reunions el CELH no només ha mantingut la seva presencia en els espais de participació 

ciutadana, si no que els ha augmentat. 

Aquest no ha estat un any per a gaires trobades. Malgrat tot el CELH ha mantingut el seu nivell de participació. Si a primers d’any encara es van 

poder fer algunes reunions presencials a partir de la pandèmia, i un cop recuperada certa normalitat les reunions virtuals s’han anat imposant. 

Durant el 2020 el CELH ha tingut representació en: 

Aprofitem per comentar que el Llegat Jaume Botey comparteix seu amb el CELH. 

Consell social de Ciutat: Manuel Domínguez Taula Sectorial de Cultura: Manuel Domínguez i Carme Rimbau 

Consell Educatiu de Ciutat: M. Pilar Massana Taula Sectorial d’Habitatge: M. Pilar Massana 

Comissió Ciutadana del Nomenclàtor: Joan Camós; Josep M.  

Valero. 

LLegat Jaume Botey: Joan Camós (junta directiva); J.M Valero; M. Pilar  

Massana 

Observatori de la Infància: Ada Cid. Espai Ciutadania: Josep M. Valero 

Pla de Protecció del Patrimoni– PEPPA: Manuel Domínguez  

i Vicens Sabater. 

Grup Patrimoni de l’H: Manuel Domínguez,  Vicens Sabateri Carme  

Rimbau 

Taula d’Emergència Climàtica: Genís Pascual Plataforma Castell de Bellvís: Carme Rimbau 

Taula sectorial de Comerç: Carme Rimbau. Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana: Marcel Poblet 

Padrins del Riu: Genís Pascual Unitat Contra el Racisme , el Fascisme i la Xenofòbia: Manuel Domínguez 

Fòrum L’H: Joan Camós Taula d’Economia Social: Manuel Domínguez 

Fundació Institut Ramon Muntaner: Marcel Poblet  



Aquest any el CELH ha editat 4 llibres i n’ha presentat 2 

 

El Quadern d’Estudis 33. Aquest número s’ha dedicat al pensament i a la feina feta per Jaume Botey i Vallès. 

                           

                                           El número 11 de la col·lecció «Josefina Gómez Olivares.» Diversitat religiosa a l’Hospitalet 

                                                                                         

                                                             Quaderns d’Estudis 34 que té un contingut miscel·lani        

 

   Jaume Valls. Todo lo que  pude,  

  de la col·lecció “Recerques-Retrats. 

 

 



 

 

SERVEIS 2020 

En el Centre d’Estudis de l’Hospitalet oferim l’accés a la nostre base de dades bibliogràfiques, BABEL’H, a partir de la qual atenem les consultes que 

ens poden arribar per diferents mitjans: de manera presencial, a través de la web, telefònicament o per e-mail. I ho fem diferenciant les consultes en 

3 àrees: 

 Suport als treballs de recerca, que va destinat als alumnes que realitzen aquests treballs de recerca de batxillerat, als crèdits de síntesi de 

cicles formatius i als projectes de recerca de 4t d’ESO. També donem suport als tutors d’aquests alumnes. 

 

 

TIPUS D’USUARI TOTALS 

Alumnes de 4t d’ESO  

i de Batxillerat  

4 

Professors 0 

TOTAL 4 

I els temes de consulta: 

o El far del Llobregat 

o El nomenclàtor de l’Hospitalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITJA DE LA 

CONSULTA 

TOTALS 

E-mail 1 

Visites 3 

TOTAL 4 



 

 

 

 

 

 Conèixer l’Hospitalet, que va destinat al públic en general, també de diferents entitats de la ciutat, amb inquietuds per conèixer la història 

de la ciutat en diferents àmbits. 

 

TIPUS D’USUARI TOTALS 

Jubilats 20 

Professionals diversos 10 

Altres 11 

TOTAL 41 

 

MITJA DE LA 

CONSULTA 

TOTALS 

Telèfon  3 

E-mail 10 

Visites 28 

TOTAL 41 

 

Els temes de les consultes:  

o Història del barri de Santa Eulàlia 

o Història del barri de Torrassa 

o Fundició Escorça al barri de Santa Eulàlia 

o Arxiu Iniciciativa per Catalunya 

o Fotografia carrer Rosselló 103 a la Torrassa 

o Cens gossos a Collblanc 

o Diversitat religiosa a l’Hospitalet 

o Història del bàsquet 

o Història del barri Granvia Sud 



 

 

 

 

 

o La Farola 

o Història del barri del Gornal 

o Bibliografia Jaume Botey 

o Funcionament arxiu i documentació 

o Obra de l’escultor Ferran Soriano 

 

 Investiguem l’Hospitalet, en aquest apartat atenem a estudiants i professors universitaris , així com a investigadors de diferents àmbits 

professionals.  

 

TIPUS D’USUARI TOTALS 

Estudiants 18 

Investigadors 12 

Professors 4 

Periodistes 18 

Artistes 3 

Arquitectes 3 

Entitats diverses 10 

TOTAL 69 

 

MITJA DE LA 

CONSULTA 

TOTALS 

Telèfon  5 

E-mail 36 

Visites 28 

TOTAL 69 

 

 

 



 

Els temes han estat:  

o Fotografies per mural nou casal de la gent gran de Can Serra 

o Fotografies del barri de la Torrassa entre els anys 20 i 40 

o Llibre sobre exili 

o Finca de la Ronda de la Torrassa, Can Jordà 

o Cooperativa del vidre La Verneda 

o Pura Fernández 

o Història de l’INS Bellvitge 

o Can Vilumara 

o Edifici molí, Tecla Sala 

o Història del dispensari de la Creu Roja a la Torrassa 

o 50 anys de la biblioteca de Santa Eulàlia 

o Macari Golferichs 

o La diversitat religiosa a l’Hospitalet 

o Jornades d’associacionisme 1992 

o Història de les fàbriques Can Cosme, Can Llopis i Can Batllori 

o Història dels edificis de la plaça de l’Ajuntament 

o La platja de l’Hospitalet 

o Història del dispensari de la Creu Roja de la Torrassa 

o Territori natural de l’Hospitalet 

o Medi natural, història agrària de l’Hospitalet 

o Nomenclàtor carrer La Florida 

o Història de l’Hospitalet 

o Arxiu del partit polític Iniciativa de l’Hospitalet 

o Can Rigalt 

 

 

 
 



 

 

 

 

o El Baró de Maldà a l’Hospitalet 

o Art a l’Hospitalet (CAAlexandre Cirici, Tecla Sala, Rafael Barradas, CS La Florida, TPK) 

o El conjunt de la Remunta a l’Hospitalet 

o Serveis educatius, socials i laborals del barri de Bellvitge 

o El castell de la Pepa a Santa Eulàlia 

o Can Trinxet 

o Tecla Sala 

o Immigració dels anys 60 a l’Hospitalet 

o Moviments migratoris als barris de l’Hospitalet 

o Assemblea Comarcal d’Estudiosos a l’Hospitalet 

o Llibreries a l’Hospitalet 

 

Des de fa uns quants anys estem tenint la col·laboració del matrimoni format per Joan Masdeu i Carme Corcoll que ens ajuda a ordenar aquells 

documents que per manca de temps nosaltres no podem organitzar.   

A causa de l'emergència sanitària en què estem immersos les consultes s'han vist minvades considerablement. Ja que vam haver de tancar l'entitat 

a partir del març i vam haver de fer teletreball per tant no es van poder atendre les consultes presencialment. Tot i això sí que vam atendre les 

consultes en línia. 

El servei de Suport al Treballs de Recerca ha estat el que ha sortit més perjudicat per aquesta situació d’excepcionalitat perquè les escoles no han 

utilitzat el nostre servei tal i com ho havien fet altres anys. El servei de Conèixer l’Hospitalet també ha patit una davallada important i el que ha estat 

més proper a la normalitat ha estat el servei Investiguem l’Hospitalet. 

BABELH, Hem incorporat 151 registres nous a la Base de Dades Bibliogràfica de l’Hospitalet. Tanquem el 2020 amb 6009 registres. 

Una dada significativa i que cal tenir en compte és que aquest any hem tingut 740 consultes  a BABELH a través d’INTERNET . Això suposa un total 

de 218 consultes més respecte del 2019. Fet que també s’entén pel temps que hem tingut tancada l’entitat. 

En relació al  web durant aquest any hem incorporat 40 fotos i 79 documents nous.                    



Evolució de les consultes dels Quaderns d’Estudis 

durant aquest any de pandèmia a la Plataforma de 

revistes científiques RACÓ. 




