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PARECE que fue ayer...

Garcilaso Aguado Sánchez
Ex-concejal del Ajuntament de l’Hospitalet

Parece que fue ayer, pero han pasado 25 años des de que en 1984 se creó el CEL’H.
Hacía pocos años que habíamos recuperado los derechos a elegir nuestros represen-
tantes en el municipio y otras instituciones históricas.

En aquellos momentos, yo no tenía una idea clara de lo que había de significar esta
entidad. Fue bien entrada la década de los 90 cuando, al integrarme en el grupo
L’Hospitalet Antifranquista-Pont de la Llibertat, tuve ocasión de comprobar el gran
trabajo que se estaba realizando en varios aspectos, pero fundamentalmente en la re-
cuperación de la «Memoria Histórica» de la ciudad y de las gentes que habitamos en
ella.

Sin el CEL’H, ciertas realidades históricas que han aflorado no hubiesen sido posibles.

Enhorabuena en el XXV aniversario, y a todos los colaboradores les quiero decir que
sigan por este camino, porque todavía quedan cosas por hacer.
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UNA triple perspectiva

Agustí Alcoberro
Director del Museu d’Història de Catalunya 
i soci del CEL’H

La meva relació amb el Centre d’Estudis de l’Hospitalet s’inicia com a usuari, s’ei-
xampla ben aviat a la categoria de soci i, tot seguit, gairebé de manera immediata,
pren la dimensió de membre actiu. Crec que això em permet tenir-ne una triple pers-
pectiva, i en tots els casos plaent.

Però anem a pams. He estat catedràtic de Geografia i Història de l’IES Mercè Rodo-
reda durant gairebé vint anys (1986-2005). Sempre m’ha semblat important que els
estudiants coneguin la seva realitat propera. Amb el Batxillerat-LOGSE i l’aparició dels
treballs de recerca, es va obrir una magnífica oportunitat perquè l’alumnat fes peti-
tes investigacions sobre història local. I això em va convertir ―i va convertir els meus
alumnes― en usuaris habituals del CEL’H. Cal dir que amb l’ajut del personal del cen-
tre (i de l’Arxiu Històric) els meus alumnes van arribar a fer bons treballs. Gairebé
cada any vam obtenir algun premi a les Jornades Científiques i Tecnològiques.

Aviat se’m va demanar també que participés en el consell de redacció dels Quaderns
d’Estudi. Aquesta ha estat una experiència molt enriquidora, que m’ha permès pren-
dre el pols a la ciutat i a un gran nombre de col·lectius. Al consell, tots anàvem en-
feinats ―Miguel Solana, Joan Camós, Mabel Gracia, Clara Carme Parramon. Sovint el
correu electrònic substituïa les reunions. I hem fet el que hem pogut. Potser la pro-
ducció fóra millorable, però la productivitat ha estat bona i de qualitat. O almenys
m’ho sembla.
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L’ÀNIMA plural del CEL’H

Carme Arranz
Expresidenta del CEL’H

Com que tinc poc espai tan sols diré que crec important mantenir viva l’ànima plural
del Centre d’Estudis de l’Hospitalet, perquè és precisament d’on prové la seva auto-
ritat social. Sempre he defensat que fos un reflex, el més fidel possible, de tot l’Hos-
pitalet. 

Ara fa 25 anys, per iniciativa de Jaume Botey i tot un seguit de gent inquieta, vam ini-
ciar aquesta aventura. Amb l’esforç de les persones que hem estat al capdavant de
les diverses juntes directives, o que han col·laborat en els nostres projectes i activi-
tats, amb el suport dels nostres associats i de les institucions, hem aconseguit ser un
referent dins i fora de la ciutat com a model de centre d’estudis locals. Però, res de
tot això hagués estat possible sense l’immillorable treball de l’equip de professionals,
amb Montserrat Perelló al capdavant, que, durant més de 20 anys, ha treballat, com
a gerent, sense defallir per arribar fins aquí. Vull aprofitar l’ocasió per donar-li les grà-
cies. 

Hem de ser ferms i coherents amb els nostres principis fundacionals. És important llui-
tar per mantenir i incrementar la nostra autoritat i la nostra ànima plural. 
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DES del Consell de Síndics

Santi Ballesté i Clofent
President Consell de Síndics de l’Hospitalet

El Consell de Síndics, associació d’antics i antigues regidors i regidores de l’Hospita-
let, que m’honora presidir, s’afegeix a la celebració del 25è aniversari del Centre d’Es-
tudis de l’Hospitalet, i és per això que, des d’aquest espai, vull adreçar-vos una
salutació molt cordial i alhora felicitar-vos per la vostra feina i el vostre compromís amb
la ciutat i la seva història al llarg d’aquests anys.

No hi ha dubte que l’Hospitalet ha canviat molt en el decurs dels darrers 25 anys, però
no és menys cert que l’evolució de les ciutats i la seva societat cal que es fonamenti
en el coneixement i el respecte a la seva història i el seu patrimoni, per tal que els can-
vis no esdevinguin fenòmens aliens i sense el necessari arrelament social. En aquest
sentit, la ciutat de l’Hospitalet i la seva gent hem d’estar agraïts a la tasca del Centre
d’Estudis en l’àmbit de la recerca i la difusió de les nostres arrels com a poble i com
a comunitat. És de justícia fer-ho i així us ho volem reconèixer.

Per molts anys!
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IMPORTANTE para l’Hospitalet

Honorio Blasco Puerto
Licenciado en Historia

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet cumple 25 años. Llegar a esa edad es importante,
pero mucho más cuando quien llega es una entidad sin ánimo de lucro que ha vivido
y sobrevivido gracias a la generosidad y el bien hacer de muchos. La efeméride es im-
portante para la entidad, es indudable, pero para l’Hospitalet también, porque coin-
ciden en cumplir 25 años una veintena de entidades. Estos aniversarios demuestran
el potencial asociativo de la ciudad en aquellos primeros 80, potencial que se concretó
en la formación de entidades culturales, regionalistas, de estudio, clubes deportivos,
de tiempo libre infantil, de género, de padres, en fin, de todo tipo, representando la
variedad de la población que nos honra.

La veintena de entidades que están de cumpleaños, unas viven y otras malviven, si
es que no han desaparecido. Pero, sin entrar en detalle ―no es el momento―, lo fun-
damental es que todas han creado identidad ciudadana y de sus obsesiones y es-
fuerzos es heredera la ciudad, de cuya historia ya forman parte.

Algún día deberíamos reflexionar sobre ese momento espléndido y explosivo del aso-
ciacionismo en nuestra ciudad, y añadirlo al acervo común ciudadano. Pero hoy toca
felicitar al Centre d’Estudis en su 25 aniversario y lo hacemos agradeciendo su trabajo
en estos años y deseándole lo mejor para el futuro.
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EL servei a la comunitat

Jacint Borràs i Manuel
Exregidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
i soci del CEL’H

Els 25 anys del Centre d’Estudis m’han fet pensar altre cop en la importància de les
iniciatives privades que tenen vocació de servei a la comunitat. El Centre d’Estudis ha
estat l’esforç d’unes quantes persones que aporten el seu coneixement i les seves re-
flexions i les posen a disposició de tota la ciutat. No ha estat una entitat tancada en
ella mateixa, i per això la feina ha estat molt útil, perquè ens ha permès a tots conèixer
millor la ciutat i tenir més elements de judici quan havíem d’opinar sobre els temes
que afectaven la ciutat. És evident que sense una entitat com aquesta la nostra ciu-
tat estaria mancada d’alguna cosa. O, dit d’una altra manera, si no existís l’hauríem
d’inventar. Recordo encara el moment en què Jaume Botey me’n va parlar com un pro-
jecte, i, vist ara, déu n’hi do del camí que s’ha fet. El Centre d’Estudis ha estat molt
important per ensenyar-nos a tots què és l’Hospitalet, però especialment als qui no
hi han nascut, que han pogut començar a conèixer i estimar Catalunya a partir de la
seva realitat més pròxima.

He tingut la sort de seguir el CEL’H al llarg d’aquests vint-i-cinc anys com un soci de
l’entitat, i en el moment de la commemoració la mirada ens porta, indefectiblement,
cap al passat. Però també és l’hora de mirar cap a un futur en el qual l’aportació del
Centre d’Estudis segueix essent imprescindible per a l’Hospitalet. Felicitem-nos, doncs,
pel que s’ha fet, i animem els qui més treballen per tirar endavant l’entitat, per con-
tinuar el camí. 
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EN tornem a parlar...

Josep Calvis Calpe
Soci del CEL’H

Amics i amigues del Centre d’Estudis, qui ho havia de dir, sembla que fos l’altre dia,
però ja han passat 25 anys! Sóc soci de l’entitat des del primer dia, quan l’amic Jaume
Botey em va explicar que volien muntar una entitat per tal d’aprofundir en el conei-
xement del nostre passat, analitzar i debatre els reptes del present i futur de la nos-
tra ciutat, tot promovent un espai de recerca i de difusió.

Recordo el començament de l’entitat, la seva primera ubicació física, al pis del carrer
Major, 57; em va fer molta il·lusió aquell local, perquè jo hi vaig viure els primers vint-
i-cinc anys de la meva vida, en aquella escala.

Cal dir que no he estat un soci actiu en el dia a dia de l’entitat, però sempre he pro-
curat participar en totes les activitats que el CEL’H ha organitzat. Recordo especial-
ment les jornades de normalització lingüística, les jornades d’associacionisme i les
publicacions del «Manual d’Història» i L’Hospitalet, lloc de memòria –on, gràcies a la
bona feina dels autors, em vaig assabentar d’aspectes de la deportació del meu avi,
que la meva família i jo desconeixíem.

Vint-i-cinc anys signifiquen molt per a la nostra entitat, i voldria aprofitar aquestes lle-
tres per agrair l’esforç, la tenacitat i la tossuderia de totes aquelles persones que, al
llarg d’aquests anys, amb el seu treball, han fet possible que es facin realitat tots els
projectes que ha portat a terme el CEL’H.

Només em resta dir que continueu amb la bona feina que esteu fent i que, d’aquí a
vint-i-cinc anys més, en tornem a parlar.
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CELEBRAR-HO en vida

Vicenç Capdevila Cardona
Exalcalde de l’Hospitalet i soci del CEL’H 

Moltes i diverses són les causes per les quals aquest terme municipal de l’Hospitalet
ha estat desvertebrat com a ciutat: una orografia amb desnivell important entre el pla
i el samontà, uns barris amb vida pròpia inclinats alguns, quan no succionats, cap a
la ciutat veïna, la carència d’una força centrípeta central important, vies fèrries aïlla-
dores i la manca d’institucions econòmiques, socials, culturals i, fins i tot, esportives
que hagin col·laborat a fer ciutat…

Tot plegat ha donat el resultat d’una realitat anomenada l’Hospitalet. Certament, hi
ha hagut iniciatives repensadores amb voluntat de superar aquesta realitat, per ser
analitzades, en tot cas, en un altre espai. Ara i aquí només vull subratllar una de les
poques excepcions en aquest desert ciutadà, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet en el
seu 25è aniversari, que, segurament amb algunes limitacions conceptuals, porta a
terme una tasca d’estudi i recerca del calidoscopi social i polític, passat i present de
la ciutat, digna d’ésser impulsada i recolzada. 

En sóc soci des de fa molts anys i només he assistit a una assemblea, justament quan
fa poc temps se’n va qüestionar la continuïtat. M’alegro que els vint-i-cinc anys se ce-
lebrin en vida.
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CONTENT de l’eina

Francesc Codina i Castillo
Expresident del Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya i soci del CEL'H

Fa uns dies em va trucar en Jaume Botey i l’endemà l’Elena Viusà, per recordar-me
que el Centre d’Estudis celebrava ―ja!― els seus primers 25 d’anys de vida, i em de-
manaven que fes unes ratlles per al número extraordinari que per aital circumstància
es vol publicar. 

Quan em va trucar en Jaume, a casa estàvem celebrant els 25 anys de la meva filla
petita, la Montserrat. En aquell moment em va passar pel cap una mena de pel·lícula
les seqüències de la qual se sobreposaven, entre el record de la Montserrat en els
meus braços, petita, indefensa, fràgil; calia ajudar-la a fer-se gran. Avui és una mag-
nífica infermera que s’ha especialitzat en nounats i una filla extraordinària, ―ei!, igual
que les altres quatre. Alhora, recordava quan va néixer el CEL’H, també fràgil, en certa
manera indefens i calia que entre tots l’ajudéssim, també, a fer-se gran. Entre aquests
«tots» hi ha gent que són més «tots» que d’altres. La gent que ha estat implicada des
del primer moment en les diferents tasques de direcció, lluitant perquè aquell projecte
nat fa 25 anys esdevingués la realitat que és avui. Montserrat Perelló, Carme Arranz,
Carles Santacana, Mireia Mascarell, Pepe Ituarte, Martí López, Pilar Massana, Jaume
Botey i uns quants més, que amb el seu esforç i la seva lluita han aconseguit que
l’Hospitalet pogués tenir una eina que fos eficaç per a la transformació de la ciutat.

Com a fill d’aquest poble estic content de l’eina i de la gent que l’ha fet anar.

Nois, ha valgut la pena: felicitats i endavant!
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GRÀCIES a tots

Montserrat Company i Francesc Batallé
Fundadors de l’Escola Patufet-Sant Jordi

Per molts anys!

Crec que hi ha entitats de la ciutat que en formen part amb tanta força que sembla
com si sempre haguessin existit. Però, tot d’una, ens adonem que «només» fa 25
anys, quan tot just portàvem 5 anys d’ajuntaments democràtics, que un bon grup de
persones, interessades a reforçar la identitat de la nostra ciutat i prendre consciència
de la nostra història local, van començar aquesta aventura, que es diu Centre d’Es-
tudis, i que tant ha ajudat a aportar coneixement i elements de la pròpia història, que
entre tots hem fet possible.

Ha estat una magnífica aportació a la construcció política de la ciutat d’avui, al senti-
ment de pertinença i d’orgull d’haver participat en aquest procés aportant elements
d’informació, coneixement i recursos. Especialment rellevant per a les persones que
hem anat reconstruint el passat i la nostra història i per a molts ciutadans que no n’é-
rem conscients. Especial relleu ha tingut sempre la funció educativa dels objectius
que es marcaven i que hem pogut compartir, tant des dels centres educatius, des
dels més joves estudiants, fins a les persones adultes. 

Serveixi aquesta celebració per desitjar llarga vida a l’entitat i per agrair la feina feta
a totes les persones que al llarg d’aquests anys ho han fet possible.
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RECUPERAR la nostra història

Celestino Corbacho Chaves
Ministre de Treball i Immigració
Exalcalde de l’Hospitalet

Benvolguts amics/Benvolgudes amigues,

És per a mi una gran satisfacció adreçar-me a vosaltres en ocasió de la celebració del
25è aniversari del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

25 anys de treball al servei de la cultura i de l’associacionisme, que sens dubte que-
den ben reflectits a través dels vostres estudis, recerques i publicacions.

Una celebració que coincideix en el temps amb el 30è aniversari de la recuperació dels
ajuntaments democràtics. I cal destacar aquesta conjunció per situar-nos en un mo-
ment de la nostra història recent en què la ciutadania i el consistori sorgit de les elec-
cions de 1979 tenien la clara necessitat d’articular-se i treballar, cadascú des de les
seves responsabilitats i des dels seus àmbits, amb l’objectiu comú de fer ciutat i avan-
çar en la cohesió social.

Amb la perspectiva del temps que donen aquests 25 anys, és evident que, en aquest
procés de transformació de la ciutat, la implicació, la participació i l’aportació de les
entitats ha estat un element clau. 

Voldria remarcar especialment la contribució del Centre d’Estudis a la recuperació de
la nostra història local, posant en valor el patrimoni històric i donant a conèixer el lle-
gat de les generacions que ens han precedit i dels testimonis que ens han deixat.

Us felicito per la feina feta durant aquests 25 anys i us encoratjo a continuar la vos-
tra tasca.

Per molts anys!
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DES dels mitjans de comunicació locals

Anna Esteve
Directora dels Mitjans de Comunicació 
de l’Hospitalet

En una data tan assenyalada com són els 25 anys del Centre d’Estudis de l’Hospita-
let, des dels mitjans de comunicació locals de l’Hospitalet volem felicitar l’entitat per
la seva lloable tasca d’investigació social i recuperació històrica. Al mateix temps,
volem ressaltar la mútua col·laboració que en tots aquests anys hem mantingut ple-
gats. El CEL’H ha sabut comprendre les necessitats d’assessorament que en matèries
com la història o les ciències socials tenim els mitjans de comunicació i amb tota la
seva voluntat i paciència ens han atès sempre amb una gran amabilitat. 

Nosaltres, com a mitjans públics de la ciutat, també ens hem posat sempre a la dis-
posició de l’entitat per canalitzar les informacions que generen les seves activitats. I
també hem tingut altres canals de col·laboració més estrets que ens han vinculat per
tal de realitzar i divulgar determinades investigacions, com per exemple algunes de
relacionades amb la Memòria Històrica de la Guerra Civil a l’Hospitalet i del seu exili.
Per tot això, i com a directora dels Mitjans de Comunicació Locals, de Ràdio l’Hospi-
talet, Televisió de l’Hospitalet, Diari de l’Hospitalet i Canal-h.net, vull aprofitar l’opor-
tunitat de celebrar amb vosaltres l’aniversari i encoratjar-vos a continuar endavant
molts anys més.
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LA consulta per l’abolició del deute

Lluís Esteve Garnés
Soci del CEL’H i president d’ICV de l’Hospitalet

L’experiència de treball amb el Centre d’Estudis de l’Hospitalet que he viscut més in-
tensament en aquests 25 anys fou el procés d’organització de la Consulta Social per
l’Abolició del Deute Extern que es va celebrar coincidint amb les eleccions generals del
12 de març de 2000.

Des de la Fundació Akwaba vàrem coordinar el conjunt d’entitats i col·lectius que van
tirar endavant a l’Hospitalet les més de 70 taules del referèndum, distribuïdes per tots
els barris de la ciutat, i la campanya prèvia de sensibilització i de mobilització ciuta-
dana en contra del deute extern. El Centre d’Estudis de l’Hospitalet va tenir una fun-
ció molt important en aquell referèndum. Com a entitat de prestigi de la ciutat, fou
l’entitat observadora i va fer de garant perquè el procés fos transparent i democràtic. 
El CEL’H tingué un important paper en el recompte dels vots emesos pels més de
20.000 ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet (més de mig milió a Catalunya). Aque-
lla nit, la satisfacció fou molt gran perquè, després de mesos de sensibilització i dels
estira-i-arronsa legals amb la Junta Electoral, havíem aconseguit tirar endavant una
de les campanyes de sensibilització i d’incidència política més importants que s’han
fet a la ciutat. Aquesta va ser una de les primeres accions protagonitzades per la
xarxa d’entitats que, posteriorment, van participar activament en el moviment per
una altra globalització a Catalunya. 

Estic convençut que és quelcom excepcional que un centre d’estudis protagonitzi pro-
jectes com aquest i, per això, crec que per a sectors molt diversos de la ciutadania el
CEL’H ha estat i continua sent un punt de referència central a l’Hospitalet.

Felicitats pels vostres 25 anys carregats de compromís per l’Hospitalet i d’impuls i su-
port a la seva xarxa associativa.
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AMICS per sempre!!

Josep M. Figueras Jacomet
Soci del CEL’H i 
llicenciat en Geografia

De vegades algun amic i conegut em pregunta què fa un empordanès com jo, que in-
tenta exercir de tal i que mai ha viscut a l’Hospitalet, participant o associat al CEL’H.
Fins i tot, en el moment fundacional ja feia dos anys que laboralment ja era fora de la
ciutat! De totes formes, la resposta és ben fàcil i senzilla. Simplement que, igual que
l’origen geogràfic divers de la majoria de la població de l’Hospitalet, hem de ser capa-
ços de sumar per vèncer una realitat que no ens satisfeia.

Des del punt de vista personal, un petit esforç en el grau de compromís individual per
col·laborar amb molts altres a modificar i millorar situacions precàries i difícils que no
ens agraden. L’únic argument que puc presentar és que al març de 1973 vaig aterrar
a l’Ajuntament de l’Hospitalet i fins al desembre de 1982 vaig voler esbrinar l’ànima i
l’esperit de la ciutat, procurant acostar el món real de la ciutat al món oficial de l’A-
juntament, on vaig intentar servir com a funcionari durant aquests anys.

A l’inici, des de l’Àrea de Cultura amb els Festivals d’Estiu, les setmanes de la cultura
i/o joventut o la Fira del Llibre i, posteriorment, des de l’Àrea d’Ensenyament, que em
va tocar comandar del 1975 al 1982, passant per la direcció de les primeres escoles
d’FP de què va gaudir la ciutat o la creació d’aquell invent que es deien aules de cul-
tura. Fins i tot, durant un temps vaig exercir la corresponsalia del Correo Catalán i,
amb els companys de l’anomenat «Club de Premsa», teníem accés i coneixíem tot el
que començava a aflorar.  

Quantes emocions i tantes coses viscudes que, en recordar-les, m’he emocionat, igual
que els visitants d’aquella exposició titulada «Cántaros de la Emigración» que presen-
tàrem en la inauguració de l’Aula de Cultura de la Florida i que pretenia recollir totes
les sensibilitats presents.

L’atzar professional em va permetre estimar un poble i, principalment, uns ciutadans i
unes institucions que portaré tota la vida en el més profund del meu cor i una estima
per tots els racons d’una ciutat maltractada per un urbanisme rapinyaire i que feia de
l’Hospitalet el pati de darrere de la gran ciutat veïna. Crec que aquest no és el lloc ni
l’espai per retreure les causes que havien portat a aquella situació, però sí que hau-
rem de convenir i reconèixer que l’esforç fet per molts ha valgut la pena. Avui, encara
necessitem molt suport simplement per constituir una societat vertebrada i normal i una
ciutat agradable i madura.

25 anys més tard, és una satisfacció veure que la segona aglomeració urbana de Ca-
talunya esdevé verament una ciutat plena i, fins i tot, encisadora, gràcies a l’esforç de
tots i totes per l’actual present que ha d’anunciar encara un futur millor.
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TREBALL enriquidor

José Antonio Franch
Coordinador territorial de la UGT 
de l’Hospitalet de Llobregat

Moltes felicitats al CEL’H, per la commemoració d’aquest 25è aniversari de l'entitat.

El CEL’H aporta a la nostra ciutat el coneixement, el debat i la reflexió cultural com
una forma de compromís social i de participació en la tasca de fer de l'Hospitalet un
lloc més just, donant suport a la investigació i la realitat del nostre patrimoni local.

Tanmateix, penso que el treball dut a terme per tots plegats a la ciutat és realment
enriquidor i profitós, és una entitat oberta a les persones interessades i a les asso-
ciacions de la ciutat. El CEL’H aposta per generar xarxes de cooperació entre les ad-
ministracions públiques, les universitats, els centres educatius i els centres de recerca
local, que actuen com a transmissors de les diverses accions que incideixen en el pa-
trimoni local o universal. 

A la UGT de l'Hospitalet considerem positiu el treball del CEL’H, conjuntament amb els
diferents agents implicats en la ciutat, de desenvolupament de  processos de difusió,
dinamització i de fer conèixer el patrimoni entre els seus habitants.

Vull agrair al Centre d'Estudis de l'Hospitalet l'oportunitat de participar en aquesta
commemoració d’aquest 25è aniversari de l'entitat, ja que ens brinda la possibilitat no
només de mirar endarrere, als esdeveniments i èxits aconseguits fa vint-i-cinc anys,
sinó el futur, i oferir la nostra visió del camí que se'ns presenta a l'horitzó a tots els
implicats.
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ENTITAT privada amb vocació pública

Agustí Fructuoso i Xaro Castillo
Artistes plàstics

El CEL’H es un ejemplo de aquella expresión tan afortunada y querida para nosotros
de «teatre privat amb vocació pública» acuñada por el Teatre Lliure, allá por los años
de la transición política, y que se puede hacer extensiva a todas aquellas asociacio-
nes que desde lo privado contribuyeron con su trabajo al desarrollo del pensamiento
democrático como espacio de lo público, desde la responsabilidad privada de ser ciu-
dadano. 

El CEL’H, con su vocación pública, contribuye a ampliar los márgenes de democracia
fuera del espacio institucional y, con su origen privado, por desinteresado, nos re-
cuerda la belleza y el verdadero sentido del término amateur: amante. La unión de
estos dos conceptos, lo público y lo amateur, genera tal riqueza de plusvalía cultural,
social, identitaria, democrática, etc. a una ciudad, que tenemos que agradecer y fe-
licitar al CEL’H por todo el trabajo desarrollado en estos 25 años. 
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JUNTS fent ciutat i comarca

Josep Gassó
President de la Fundació Catalana de l’Esplai

Moltes fotografies de fa vint-i-cinc anys encara eren en blanc i negre. Algunes co-
mençaven a tenir color, com la nostra ciutat, l’Hospitalet, que mica en mica prenia
vida, amb nous paisatges i realitats. Hi havia molta feina a fer, barris per reconstruir
i molta història i identitats per recuperar. Eren temps per remoure la terra, sembrar i
començar a regar. I llavors va néixer el Centre d’Estudis, per retrobar els orígens i
ajudar-nos a encertar el nostre futur.

Han estat uns anys de construcció compartida des de molts sectors de la ciutat. Aquell
mateix any també vàrem engegar l’Esplai de la Florida i el Movibaix. En feia cinc que
havíem impulsat l’Esplai a Pubilla Cases i el Xixell al Centre; deu a Sanfeliu i quinze a
Bellvitge. Ara, la casa de «l’Esplai», és al Delta del Llobregat, escenari de la nostra his-
tòria agrícola, dels desajustos industrials i socials més immediats, i d’un futur que
volem més just i sostenible.

L’Hospitalet no seria la ciutat que és sense iniciatives com la del Centre d’Estudis, for-
jades, malgrat les dificultats, sobre la base de la voluntat d’un bon grapat de perso-
nes compromeses amb la seva ciutat. Moltes felicitats des de l’Esplai i llarga vida al
CEL’H. 
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FILOSOFIA de servei

Enric Gil
Periodista i soci del CEL’H

Al món han canviat moltes coses en aquests vint-i-cinc anys. De ben segur que si po-
guéssim fer un cop d’ull per un forat que ens connectés amb els anys vuitanta, algu-
nes coses potser ja ens sorprendrien. La nostra mateixa forma d’investigar ―fins i tot
de treballar― s’ha vist transformada per les noves eines de la informació, com In-
ternet o els ordinadors... 

També la feina del CEL’H ha anat creixent i millorant progressivament, tot aprofitant,
en la mesura de les seves possibilitats, aquests nous avantatges i superant també les
dificultats d’aquest quart de segle. Amb aquesta evolució, els seus centres d’atenció
també han anant enfocant nous temes d’interès. Però el que no ha canviat és la seva
filosofia de servei a una ciutat i a una idea, la del coneixement. I que duri!
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UN clar referent per a la ciutat

Francesca Gilabert Cortina
Sòcia del CEL’H

Crec que el naixement del Centre d’Estudis de l’Hospitalet va ser el resultat de la preo-
cupació i dedicació d’una gent «estudiosa» per conèixer la realitat d’aquesta ciutat
desmembrada per les vies dels trens i pel naixement de barris durant la immigració
dels anys 20 i anys 60 del segle XX, amb l’objectiu de crear un sentiment propi de ciu-
tat. Crec que aquest objectiu en part s’ha aconseguit.

Així doncs, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha estat durant aquests 25 anys un clar
referent per a la ciutat de l’Hospitalet, no només per les diferents activitats culturals
que ha desenvolupat, sinó també per la seva tasca associativa i de preocupació per
la gent de l’Hospitalet en general. Per a mi, doncs, ha estat una entitat que ha aglu-
tinat «quelcom més» que actes culturals .

A més, la percepció que jo he tingut ha estat sempre com una entitat preocupada per
potenciar al màxim els vincles entre les diferents entitats de la ciutat i anar a la re-
cerca de vivències personals, conèixer les històries de la gent que conforma aquesta
ciutat. Històries i experiències que van canalitzades i que han servit per recuperar
part d’una història de l’Hospitalet i, alhora, ens ha permès conèixer-la més.

Vull felicitar especialment les primeres persones que van fer possible posar en marxa
una entitat com aquesta, i a totes aquelles altres que durant aquests 25 anys han fet
possible que el CEL’H es mantingui «viu», apostant-hi. Realment, crec que en els mo-
ments actuals en què es planteja la necessitat de potenciar valors a la nostra socie-
tat, el CEL’H és per a mi un clar valor per a la ciutat de l’Hospitalet, alhora que genera
valors diversos en l’àmbit del patrimoni cultural i social de la ciutat.

Felicitats CEL’H per aquests 25 anys!
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DELICATESSEN tres estrelles 
(a l’abast de tothom)

Francina González i Carles Ferrer
Socis del CEL’H

Centre: 
1. Allò entorn de què gira una cosa, o a què convergeixen determinades ac-

cions o forces, o de què procedeixen. (Alcover-Moll)

Estudis:
1. Diligència; cura i esforç aplicat a un fi.
2. Acte d'aplicar l'enteniment, l'atenció, a aprendre o adquirir coneixements.

L’Hospitalet:
1. Nom d'alguns nuclis de població, especialment un poble i municipi del par-

tit judicial de Sant Feliu de Llobregat i un altre agregat al municipi de Vandellòs.

CEL’H: Acció de convergir accions i forces a fi d’aprendre i adquirir coneixements
sobre l’Hospitalet de Llobregat, amb atenció i enteniment.

Menú degustació. S’agafa una ciutat, de nom l’Hospitalet de Llobregat, s’hi posa en-
teniment i esforç ―molt d’esforç― i cura ―molta cura― per entendre el seu passat,
per degustar-lo bé. I aleshores, mirem cap al futur i ens sentim més arrelats i afegim
contingut al fet de ser ciutadans hospitalencs.

Comensals. Al llarg dels anys, com a associats i simpatitzants, ens ha tocat tastar
molts plats «cuinats» pel Centre d’Estudis: Quaderns d’Estudi, recerques, xerrades,
anàlisis, reivindicacions, converses, reflexions... Tot el que hem provat ho hem trobat
boníssim i delicat: bons ingredients, bona tècnica de cocció, paciència i molt de «ca-
rinyo», molt, imprescindible. El resultat: autèntiques delicatessen per a nosaltres i un
luxe, poc reconegut, per a la ciutat.

Gràcies. I per molts anys!
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COMO los iroqueses...

Juana Ibáñez
Antropóloga y socia del CEL’H

Me resulta especialmente grato conmemorar el 25 aniversario del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet (CEL’H), por tratarse de una entidad que ha desarrollado un importante
trabajo desde su creación. Quiero aprovechar esta ocasión que se me brinda para
expresar mi reconocimiento a todas las personas que han hecho posible que a lo largo
de todos estos años se haya impulsado o dado a conocer múltiples iniciativas, muchas
de ellas de gran relevancia, que han tenido a nuestra ciudad como objeto central.
Particularmente, deseo hacer una mención al ahínco con el que recientemente un
grupo de socios i socias, venciendo múltiples adversidades, optó por la continuidad
del CEL’H y por no cerrar sus puertas.

Valga en este sentido evocar a los iroqueses de América del Norte, que constituyeron
una de las tribus indias más emblemáticas de la historia de este continente, tanto en
su etapa precolombina como en la posterior a la colonización europea. Siempre fue
paradigmática su organización social. Su estructura organizativa compuesta por las
cinco tribus existentes del sureste americano y que formaron la mítica Liga Iroquesa
―unida en base a la mutua igualdad entre los clanes― fue referente permanente
para los románticos del siglo pasado, especialmente a la hora de enfatizar sobre la
existencia de una sociedad en la que la autoridad de los jefes era bastante limitada,
como así lo era también la del marido sobre la mujer. Llevó incluso a que muy tem-
pranamente, en el 1934, el antropólogo G. P. Murdock afirmara que de todos los pue-
blos de la tierra quizá fuesen los iroqueses los que más se habrían acercado a la
hipotética idea del matriarcado. 

El CEL’H ha sido y es de alguna manera un referente para l’Hospitalet, tanto en su
forma de proceder como en su manera de influenciar, lo que, en consecuencia, le ha
comportado un reconocimiento tanto dentro como fuera de la ciudad. Cuando invoco
la práctica iroquesa de compartir el lugar para descansar, comer, hablar, amar, es decir,
la famosa Casa Larga Iroquesa, que conllevaba que todas las familias de un mismo
clan vivieran juntas y compartieran alegrías y pesares, así como también a que per-
durase su forma de entender la vida adecuándola a las condiciones adversas que pro-
vocaron los colonizadores, es para desear que el espacio que ocupa el Centre d’Estudis
de l’Hospitalet, su Casa Grande de la calle Major, continúe siendo un lugar de puesta
en común, de debate, de respeto a la diversidad, en el que su caudal humano y el pa-
trimonio intelectual que lo integra, y que es compartido por todos los que han sido y
todos los que son sus miembros, garantice y permita la identificación con todas las
formas de variabilidad cultural que caracterizan a l’Hospitalet; ciudad que por anto-
nomasia ha hecho posible comprender el enigma de que los llamados los otros somos
todos. Por su legado, esta entidad está llamada a perpetuarse; por su compromiso,
a contribuir a la construcción de un modelo de ciudad solidario y justo, aunque in-
evitablemente ello lleve aparejado hacer frente a las situaciones difíciles, porque de-
trás del CEL’H en la ciudad no queda nada semejante. 
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LA participación, base de la democracia

Teresa Jiménez Villarejo
Socia del CEL’H

En primer lugar, felicidades al Centre d’Estudis de l’Hospitalet por el trabajo realizado
en estos 25 años. Siempre me he sentido cercana y he procurado colaborar y parti-
cipar de los actos y proyectos que se han llevado a cabo.

Creo que el Centre d’Estudis ha sido una gran ayuda para los que creemos que la ciu-
dad es de todas y todos y que la participación es la base de la democracia.

Ha sido fundamental para el trabajo en los barrios, para hacer nuestra historia, para
buscar caminos de futuro, para entender en profundidad lo que significa el asocia-
cionismo.

De nuevo, felicidades y adelante. 
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UNA imatge, millor que mil paraules...

Valentí Julià
Artista

El Centre d’Estudis ha estat una entitat defensora del patrimoni de l’Hospitalet. Els
vestigis de l’Hospitalet agrari que ens queden són molt pocs. Per això em permeto
il·lustrar les meves lletres amb el dibuix de la Masia de Torre Esquerrer, vinculada a
la meva família.

Felicito el Centre d’Estudis de l’Hospitalet per la feina feta durant 25 anys i l’enco-
ratjo perquè no defalleixi en la construcció de l’Hospitalet del futur, sense renunciar
al nostre passat com a poble.
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QUE no us falti mai l’empenta

Matilde Marcè
Presidenta de l’Ateneu de Cultura Popular

Benvolguts amics del Centre d’Estudis, aquest any celebreu el vostre 25è aniversari.
Per a qualsevol entitat és una efemèride important. Al seu darrere hi ha una gent i la
feina que han fet. És per això que felicito tots aquells qui, al llarg d’aquests 25 anys,
han treballat per aprofundir en el passat de la nostra ciutat, fer-lo conèixer i, alhora,
han promogut activitats, tallers, debats, etc. per reflexionar sobre el seu futur, mal-
grat les dificultats econòmiques, entrebancs diversos, etc., que d’altra banda totes les
entitats patim.

En la vida de tota associació hi ha moments més agraïts i d’altres de més durs, que
només se superen amb voluntat, amb il·lusió, amb la creença que fem el que hem de
fer, amb sacrificis, per què no, compensats pels resultats que arriben tard o d’hora si
s’ha fet bé la tasca. Desitjo que no us falti mai l’empenta que us ha portat fins a
aquest 25è aniversari i que el Centre d’Estudis de l’Hospitalet continuï essent un re-
ferent important a la nostra ciutat.

Personalment i també com a presidenta de l’Ateneu de Cultura Popular espero que el
Centre d’Estudis i l’Ateneu continuem compartint els mateixos objectius i puguem
col·laborar per fer de l’Hospitalet una ciutat més culta, més cívica, més integradora.
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LA identitat

Joan Francesc Marco
Director general. Gran Teatre del Liceu

Les ciutats són moltes coses: les persones que hi viuen, la història i les aspiracions
de cadascú i col·lectives...

El present i el futur es construeix a partir d’entendre i assumir el passat: «qui perd els
orígens perd la identitat». Què som sense identitat?

Vint-i-cinc anys del Centre d'Estudis de l'Hospitalet  són vint-i-cinc anys de servei a la
ciutat i als seus ciutadans.

Per molts anys i, sobretot, seguiu ―seguim―; l'Hospitalet d’avui i de demà us ne-
cessita! 
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TESTIMONI d’excepció

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de l’Hospitalet

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha estat testimoni d’excepció dels canvis urbanís-
tics, econòmics i demogràfics que ha viscut la ciutat en els darrers vint-i-cinc anys. La
vostra entitat –oberta, participativa i independent– ha treballat i treballa per fomen-
tar el coneixement, el debat i la reflexió sobre la història i la realitat del municipi. Una
realitat que és tan diversa, dinàmica i polièdrica com la nostra ciutadania. 

La vostra feina d’estudi, classificació, recerca i edició de documents no només ha per-
mès recuperar una part de la història de l’Hospitalet, sinó que també ha contribuït a
assentar les bases d’una identitat local pròpia i d’un sentiment de pertinença i d’ar-
relament a la ciutat. 

Aquesta publicació no és més que el reflex de l’àmplia trajectòria recorreguda en els
darrers vint-i-cinc anys de feina de l’entitat. Vull engrescar-vos a reflexionar sobre el
treball realitzat i a continuar endavant amb el mateix compromís, la mateixa dedica-
ció i el mateix rigor que heu demostrat sempre amb la nostra ciutat. 

Per molts anys, CEL’H!
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LLARGA vida de servei

Casimir Martí
Historiador

Em complau fer-me present en la commemoració dels vint-i-cinc anys del Centre d’Es-
tudis de l’Hospitalet. Vaig ser convidat a posar-m’hi en relació als inicis de la seva
etapa fundacional. Aquesta relació la vaig mantenir durant alguns anys, fins que m’ho
van permetre les meves responsabilitats com a rector de la parròquia de Santa Maria
del Gornal (1976-1993) i director de l’Arxiu Nacional de Catalunya (1980-1991). Con-
servo un record agraït del taller que Marta Jové va pilotar al nostre barri, amb l’as-
sistència de catorze veïns, i les entrevistes que hi va fer amb membres de cadascuna
de les entitats que hi funcionaven, amb els directors de les escoles i amb diversos
veïns. 

Al número 9 de Quaderns d’Estudi, maig de 1990, van ser publicats els resultats d’a-
quell treball, al qual vaig acudir per a la part que em va tocar de redactar en el llibre
que vam publicar a la parròquia, amb el títol de Santa Maria del Gornal, 25 anys (Bar-
celona: 2001, Editorial Mediterrània). Us felicito, tot desitjant al Centre d’Estudis una
llarga vida de servei a l’Hospitalet. 
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UNA eina per a la planificació de la ciutat

Toni Mataix
Soci del CEL’H

La teoria diu que per tirar endavant un projecte cal planificar i que la base de la pla-
nificació estratègica és partir d’un bon diagnòstic de la realitat. 

Conèixer a fons la societat actual, el nostre entorn, els col·lectius que el configuren
i les entitats que l’integren vol dir també conèixer la seva història, el perquè de la
seva evolució; com es van configurar les organitzacions, les entitats, quin impacte
ha tingut cadascuna en l’entorn actual. Conèixer bé d’on venim, com i per què hem
arribat on som, ens ajuda molt a orientar on volem anar i com hi podem arribar.
Aquest ha estat l’objectiu essencial del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Durant
aquests 25 anys, s’ha configurat com un gran instrument científic de cerca, d’anà-
lisi i de divulgació i ha descobert moltes de les claus del desenvolupament dels nos-
tres barris, de les nostres organitzacions i dels moviments socials que han dotat de
personalitat la nostra ciutat. 

El més important, però, és el com ho ha aconseguit: amb una metodologia de treball
totalment participativa, però rigorosa. En tot moment, els seus membres han sabut
implicar els testimonis, els han fet actius i els han incorporat a l’anàlisi, a la reflexió i
a les conclusions, els han convertit en autors d’aquest llegat de coneixement que ha
d’ajudar a trobar les claus de futur de la nostra ciutat. 

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha posat a l’abast de les institucions i de les orga-
nitzacions que prenen decisions tota una bona col·lecció d’instruments per a la pla-
nificació. Si us plau, que ningú no ho desaprofiti!

Moltes gràcies a tots els qui durant aquests 25 anys ho heu fet possible. Felicitats!
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CULTURA progressista

Antonio Mayo
Presidente del Memorial Democrático 
Trabajadores de SEAT

Salutacions al CEL’H i a la seva presidenta, Pilar Massana, a la qual vull felicitar, jun-
tament amb el seu equip de direcció i redacció del Quaderns d’Estudi, pels 25 anys
de cultura progressista i introducció en els hospitalencs de l’hàbit de llegir. Felicitats!

En honor a la veritat, cal dir del CEL’H que, de totes les àrees de treball historicocul-
turals i altres matèries, de les quals s’ocupa i en constata el seu bon quefer, destaca
la recerca feta en el camp de la memòria històrica, el fruit de la qual queda reflectit
en el magnífic treball que va fer, amén d’altres publicacions, amb el llibre L’Hospitalet
lloc de memòria. Aquest llibre és el degut reconeixement per escrit a tots aquells
homes i dones de l’Hospitalet que lluitaren per la llibertat i la democràcia durant la dic-
tadura franquista. Amb ell, el CEL’H posa veu als que mai no en tingueren i, així, els
situa com a exemple per al reconeixement de tota la joventut del nostre poble.
Aquesta és la grandesa de la recopilació d’aquests testimonis.

La meva enhorabona per aquests 25 anys de l’entitat el CEL’H i bona feina!

Una abraçada!
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RECUPERAR la memòria antifranquista

Mercè Olivares
Sòcia del CEL’H i exregidora de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet

Quan fa 25 anys va néixer el CEL’H em vaig fer sòcia, però pensava que era una as-
sociació per a estudiosos que pretenien conèixer i fer extensiva a la població la his-
tòria de l’Hospitalet d’abans i també incidir en el present de la nostra ciutat; per tant,
era una sòcia més.

La meva filla, la Josefina, feia temps que hi participava activament i amb molta il·lusió,
però no va ser fins l’any 1994 quan el meu marit, el Felip, i jo mateixa ens vàrem in-
corporar al CEL’H per treballar en la recuperació de la memòria lluitadora antifranquista
de la nostra ciutat. I és quan ens adonem que el CEL’H no era sols per a estudiosos,
sinó que era obert a qualsevol persona que estimés la ciutat i que volgués explicar les
seves experiències, que era una associació oberta a la ciutat i a la gent que hi vivim.

Ens hem de felicitar tots i totes perquè des d’un treball voluntari hem fet possible que
la nostra ciutat gaudeixi d’una entitat amb una història tan magnífica. Però també
hem de felicitar la ciutat per tenir una entitat dedicada a conservar la seva història i
la de la seva gent.

Felicitats, CEL’H, per aquests 25 anys.

Felicitats, Hospitalet, per tenir aquesta entitat que, si no existís, caldria crear-la.
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LLOC d’acollida i d’informació

Genís Pascual Vives
Professor de secundària

Les activitats d’aprenentatge s’han diversificat des de fa temps, i cada cop més in-
clouen treballs d’investigació i recerca per part de l’alumnat. Ja fa anys que els alum-
nes de secundària realitzen treballs individuals o en petit grup sobre temes específics.
Els treballs de recerca de Batxillerat i ara de l’ESO permeten als nois i noies dedicar
esforços a qüestions que els poden ser més engrescadores.

Molts professors i professores de secundària hem trobat en el CEL’H un lloc d’acollida
i d’informació de temes relacionats amb el passat i el present de la nostra ciutat i
també un assessorament que ens ha permès accedir, i també a l’alumnat, a docu-
mentació ciutadana important per a la realització d’aquells treballs de recerca. 

El fons de què disposa el CEL’H, i el coneixement que en tenen i han tingut les per-
sones que atenen les peticions d’informació, permet abordar amb garanties d’èxit la
tasca de recerca i desenvolupament del treball, com s’ha pogut constatar amb els
treballs que s’han realitzat en diversos centres de la ciutat, alguns dels quals s’han ex-
posat a les Jornades Científiques i Tecnològiques que s’han anat convocant aquests
darrers 10 anys.

Al voltant del CEL’H s’han aplegat des de ja fa temps companys mestres i professors
que participàrem en el col·lectiu L’Hospitalet és escola, que va significar una excel·lent
eina per tractar la història local en l’àmbit escolar i que és viva, encara. Conèixer
l’Hospitalet ha fet visible als ulls dels nostres estudiants allò que podia restar amagat
sota la rutina diària i la manca d’observació crítica. 

El CEL’H és jove: només té 25 anys i ganes de seguir participant en la recerca i po-
sada en comú de les nostres arrels com a ciutat de cultura que som.
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HACER ciudad

Manuel Piñar López
Presidente de la Federació AA.VV de l’Hospitalet

Siempre es motivo de júbilo el que una entidad de nuestra ciudad cumpla 25 años in-
interrumpidos de trabajo; pero si dicha entidad tiene como finalidad investigar, reco-
pilar y divulgar la historia de l’Hospitalet, es decir, la historia del día a día de los
hombres y mujeres que la componemos, hay motivos más que suficientes para que
nos felicitemos.

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet, desde su fundación, ha dedicado su tiempo y es-
fuerzo a hacer ciudad, a divulgar y a dar a conocer parcelas de nuestra historia a
veces olvidadas, a veces desconocidas o que no ha interesado dar a conocer por los
detentadores del poder.

Como vecinos y vecinas de l’Hospitalet queremos agradeceros vuestros 25 años de
trabajo, queremos regocijarnos con vosotros y desearos muchos años de buen tra-
bajo y éxito, que al fin y al cabo no dejará de redundar en beneficio de todas las per-
sonas que habitamos esta gran ciudad.
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INSCRITS en una mateixa realitat

Carles Riba Romeva
President del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat

En primer lloc, vull felicitar el Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CEL’H) per haver tra-
çat una trajectòria de 25 anys plena d’encerts i de realitats. 

Era l’any 1985 quan, en l’efervescència de la consolidació democràtica, una junta en-
capçalada per Jaume Botey arrencava una fecunda tasca d’estudi, de reivindicació, de
difusió i també d’oferta de serveis en aquesta complexa segona ciutat de Catalunya. 
Des d’aleshores, s’han succeït nombroses juntes, encapçalades per les presidentes i
presidents Carme Arranz (1992), Carles Santacana (1997), Mireia Mascarell (2005) i
l’actual, Maria Pilar Massana (2008). Totes aquestes persones mereixen un reconei-
xement, així com els equips de gestió encapçalats primer per Montserrat Perelló i, a
partir de 2008, per Enric Ferreras.

No cal dir que les tasques d’estudi i de difusió realitzades són impressionants, amb la
publicació d’una cinquantena de treballs, així com la prestació de serveis d’atenció i
consulta del fons bibliogràfic i bases de dades, col·laboració amb l’arxiu municipal i di-
namització de l’estudi del patrimoni etnològic. Tanmateix, cal remarcar l’impuls d’es-
tudis sobre realitats actuals, alguns dels quals tenen transcendència fora de l’àmbit
de l’Hospitalet de Llobregat.

Des del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL), sentim el CEL’H es-
pecialment proper. Tots dos estem inscrits a una mateixa realitat territorial i hem
col·laborat en nombroses activitats (entre les quals, la celebració el 2004 del 150 ani-
versari del tren de Barcelona a Molins de Rei). Durant un temps, Carles Santacana va
ser membre de les dues juntes (CECBLL i CEL’H), fet que va establir un nexe realment
prometedor, però ho va haver de deixar quan va assumir la presidència del CEL’H.
També els dos centres hem participat des de l’inici en el desplegament de la Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). 

Novament felicitats, i proposo aprofitar l’efemèride per estrènyer més els llaços i els
àmbits de trobada d’acord amb els temps actuals.
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LA ciutat a peu coix

Pep Ribas
Historiador i membre actiu del CEL’H

Vaig entrar en contacte amb el CEL’H quan només feia uns pocs mesos que s’havia
constituït. No sé quan va ser exactament, però sí que puc situar-ho en el lloc i en les
circumstàncies en què es va produir.

Va ser a La Farga, durant una edició de Firaciutat, probablement el 1984, o potser el
1985. Allà vaig descobrir un estand del CEL’H, on hi havia en Joan Camós que em va
convidar a asseure’m a l’interior i poder veure amb comoditat el vídeo d’una entre-
vista amb uns personatges hospitalencs: antics militants del POUM i d’ERC dels anys
30 que explicaven les seves experiències durant la Guerra Civil i l’immediat fran-
quisme.

Jo estava acabant la llicenciatura d’Història Contemporània i ja havia fet alguns tre-
balls sobre l’Hospitalet. El mateix Joan Camós em va convidar a unes sessions de Me-
todologia de la Història de l’Hospitalet, que em van motivar a donar-me d’alta
immediatament com a soci del CEL’H.

Vaig continuar amb diverses recerques i alguna comunicació en congressos, sempre
referides a l’Hospitalet. Però l’obra més emblemàtica en què vaig participar més acti-
vament va ser Història de l’Hospitalet. Una síntesi del passat com a eina del futur, «el
Manual», com encara avui l’anomenem. A partir d’aleshores he participat en les acti-
vitats del CEL’H, tant en la seva tasca ordinària com en publicacions, especialment de
la col·lecció «Recerques».

Si el CEL’H no s’hagués «inventat» aquell any 1984, la ciutat aniria a peu coix.
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QUE la història no ens abandoni

Francesc Ribas i Vinyals
Soci del CEL’H

Quan una entitat arriba al 25è aniversari, com és el cas del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, penso que val l’ocasió de fer un referent sobre la trajectòria duta a terme
pel servei que s’està fent a la nostra ciutat i a la societat en general.

Responent a aquesta iniciativa, amb motiu dels esforços i els anhels que l’entitat ha
dut a terme al llarg d’aquests anys, és notori que diferents sectors socials tinguin un
espai per inspirar a la recerca i la història a la nostra ciutat.

L’Hospitalet era l’autèntic rebost de Barcelona, des de l’actual avinguda del Carrilet fins
al mar, i del riu Llobregat fins a la muntanya de Montjuïc formaven les dues mil hec-
tàrees de la millor terra, amb els seus canals de rec, procedents del Canal de la In-
fanta, que al mateix temps proporcionava una xarxa de regadores a les parcel·les
dels pagesos. Aquest fet representava tenir a l’abast unes condicions de les millors ter-
res de conreu del Baix Llobregat. Normalment, es feien tres collites l’any, de tota
mena de verdures (tomàquets, melons, carxofes, mongetes, enciams, cols, bròquils,
bledes, etc.) en unes condicions òptimes per portar als grans mercats que represen-
ten l’Hospitalet i Barcelona.

Aquest breu redactat és una pinzellada d’una realitat que ja ha passat, però que molts
han oblidat. Per donar-ne testimoni i perquè la història no ens abandoni.
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ELS reptes de futur

Alfonso Salmerón
Portaveu del Grup Municipal ICV-EUIA 
i soci del CEL’H

Per molts anys,

Vull expressar-vos públicament la meva més sincera felicitació per aquests 25 anys de
treball i compromís a la ciutat.

Des que tinc ús de raó i vaig començar a implicar-me en la vida social i política de la
ciutat, la referència del Centre d’Estudis ha estat sempre una constant.

Vull agrair-vos la tasca que heu fet al llarg d’aquests anys, fent ciutat dia a dia, en la
recerca històrica, en la divulgació científica i cultural i en la transmissió de valors. Heu
insistit en la recerca i conservació del patrimoni històric i cultural de la ciutat i heu es-
devingut un patrimoni en si mateix.

El Centre ha estat també clau en la creació d’una identitat col·lectiva hospitalenca. Heu
contribuït excepcionalment en la difusió de la nostra ciutat, de la seva història i del
seu present, i estic segur que serà també clau en la construcció de la ciutat futura,
inclusiva, participativa i equitativa.

Vull esperonar l’actual junta a agafar el millor d’aquesta petita gran història, per en-
tonar amb valentia els reptes de futur, perquè estic convençut que el Centre té i tin-
drà moltes coses a dir a la ciutadania de l’Hospitalet.
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ESTIMAR la ciutat

Marc Sansalvador
Membre de “Tres quarts per cinc quarts - Grup d’opinió»

Fa pocs dies vaig llegir a El País un article de la Defensora del Lector, la incomparable
Milagros Pérez Oliva, (dic «incomparable», per la seva gran sensibilitat i per la mirada
neta que projecta sobre tots els temes que toca), del qual vaig extreure una frase: 

«El País se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más com-
pleta posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayuda al lector a
entender la realidad y a formarse su propio criterio.»

I em va semblar que el CEL'H fa vint-i-cinc anys que està fent això mateix amb la ciu-
tat de l'Hospitalet i amb les persones que hi viuen o que hi fan alguna cosa.

Vaig arribar a l'Hospitalet l'any 1973, col·laborant amb entitats i grups de gent jove.
I vaig començar a treballar a l’Ajuntament cap al 1986. I fins al 2005. Vaig tenir la sort
de connectar sempre amb gent que s'estimava la ciutat, que buscava desesperada-
ment tornar-li aquella identitat que la història i les circumstàncies ambientals i geo-
gràfiques li havien llevat. Hi ha hagut prou temps per arribar a estimar-te aquest
poble. En aquesta cerca i en aquesta estimació participo plenament de l'ambient que
vaig poder viure en la celebració de l'altre dia.

Oi que continuarem treballant plegats en la mateixa línia?

Tot el temps que «ens correspongui de viure-ho».
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UN puntal per a la CCEPC

Josep Santesmases i Ollé
President de la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha estat, de sempre, molt vinculat amb la Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). Va ser un dels centres fun-
dadors a l’assemblea constituent del juny de 1992 a Vic, i des de fa més de deu anys
està representat a la Junta Directiva en la persona de Marcel Poblet. Però no només
això, el CEL’H ha estat tothora un puntal per a la CCEPC, un centre on sempre s’ha
trobat suport, consell i col·laboració. 

En la diversitat territorial i organitzativa dels centres d’estudis —des de petits àmbits
rurals, fins a les ciutats densament poblades— el CEL’H representa, en el conjunt, un
territori urbà de l’àrea metropolitana barcelonina, una ciutat —la segona de Cata-
lunya— hereva dels processos migratoris, de les lluites obreres i ciutadanes, herèn-
cies que configuren una part important de la seva activitat, de la recerca i la divulgació
que ha generat. Un país el constitueix la suma articulada del territori, en les distintes
diversitats. En el 25è aniversari, només podem pensar que en el futur, en el col·lec-
tiu organitzat dels centres d’estudis, serà necessari i imprescindible comptar amb la
vitalitat del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. 

140



LOS imprescindibles

Montse Santolino
Periodista

¿En qué momento se jodió l’Hospitalet? Paradójicamente, desde que recuperamos el
ayuntamiento para la democracia, lo ocuparon dos virreyes que, para construir una
ciudad a la medida de sus ambiciones, anularon la fuerza de sus poderosos barrios,
y acabamos con la personalidad reducida a un logo de diseño. 

Por suerte, cuando todo empezó a torcerse, alguien tuvo la suficiente visión de fu-
turo... y de pasado. ¡Menos mal que a alguien le importó tanto esta ciudad, que quiso
estudiarla! Así nos enteramos algun@s de que nuestras historias eran las más valio-
sas. «Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la
Historia», que decía Unamuno. Si no fuera por el CEL’H, nuestra memoria se limita-
ría a la bulla barata de los boletines municipales. Perseverar durante 25 años en dejar
constancia de nuestro rastro colectivo es un ejemplo de coherencia y de servicio a la
comunidad. Sin esas raíces, bien protegidas del olvido interesado, no podremos dar
el salto hacia ningún futuro habitable. Los que luchan toda la vida: esos son los im-
prescindibles. 
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APROFUNDIR la relació

Mario Sanz Sanz
Tinent d’alcalde d’Educació i Cultura

Per a la ciutat de l’Hospitalet sempre és una satisfacció celebrar l’aniversari d’una en-
titat. Una mostra de la vitalitat i de la fortalesa del nostre moviment associatiu. 

En el cas del Centre d’Estudis de l’Hospitalet, la celebració dels seus primers 25 anys
d’existència és molt especial. El Centre d’Estudis manté des de fa molts anys una vin-
culació ferma, valenta i estable amb el nostre Ajuntament. Aquesta col·laboració ha
permès la prestació a la ciutat d’un conjunt de serveis relacionats amb la recerca i la
difusió de la nostra història. 

Tenim el compromís d’aprofundir la relació entre l’Ajuntament i el Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, en la línia d’impulsar nous projectes, conjunts i compartits, entre l’enti-
tat, el museu i l’arxiu municipals. Ben segur que aquesta col·laboració servirà per in-
crementar el coneixement i la recuperació de la nostra memòria històrica i del nostre
patrimoni entre els hospitalencs i les hospitalenques. 

Pensem que aquesta és una manera de reconèixer el treball que el Centre d’Estudis
ha fet, que segueix fent, i que volem que continuï fent per difondre el patrimoni comú.
Vull saludar els socis i la Junta perquè segueixin amb el seu compromís amb la ciu-
tat.  Per molts anys!
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GRANS avenços, nous reptes

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

Amics i amigues del Centre d’Estudis de l’Hospitalet, moltes felicitats pel vostre 25è
aniversari i moltes gràcies per la vostra invitació a participar en aquesta publicació tan
especial. 

Complir anys suposa, en primer lloc, una bona oportunitat per girar la mirada enrere
i fer balanç. I no hi ha dubte que des del Centre d’Estudis de l’Hospitalet teniu mo-
tius per sentir-vos orgullosos. La nostra societat, i l’Hospitalet n’és un bon exemple,
ha viscut innumerables canvis en les darreres dècades. S’han produït grans avenços,
però han aparegut nous reptes. Amb la seva tasca arrelada a l’entorn, però amb una
perspectiva global i crítica, el CEL’H ha contribuït a reflexionar i aportar propostes,
teòriques i pràctiques, per impulsar el progrés de la societat catalana davant la nova
realitat. 

Però complir anys també ens convida a interrogar-nos sobre el futur. En moments de
dificultats econòmiques i socials, i d’urgències ecològiques, com les que vivim avui, la
vostra tasca compromesa es fa més necessària que mai. Com a hospitalenc que sóc
i que us coneix bé, sé que continuareu duent-la a terme amb el mateix ànim que el
primer dia. Bona feina!
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PUNT de trobada de tothom

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari d'Esquerra
Parlament de Catalunya

El meu primer contacte amb el CEL’H va ser per les Jornades d’Associacionisme de
principis dels 90, i des d’aleshores, amb major o menor intensitat, he participat de la
seva vida sigui com a sòcia, sigui com a col·laboradora de les seves publicacions i ac-
tivitats, sigui com a representant política a l’antic Consell Assessor. Al CEL’H li he va-
lorat sempre la seva capacitat des del rigor per promoure reflexions sobre la ciutat,
que sovint ha liderat amb d’altres entitats. Ha passat per moments delicats i només
li desitjo, i li demano, que sigui capaç de mantenir alta i activa aquesta activitat de
reflexió i de mobilització, perquè la nostra ciutat necessita entitats que tinguin una
visió i una posició integral. 

Perquè la ciutadania i les administracions necessiten d’un tercer sector que tibi i vagi
per endavant, oferint suport a l’educació i la recerca en els centres escolars, afilant el
pensament crític i l’acció per modificar allò que és millorable en la nostra ciutat. I fer-
ho des d’una posició transversal, que serveixi de punt de trobada de tothom que vol
treballar per la nostra ciutat. Us ho demana una sòcia «fidel a les vostres sigles». És
una demanda que implica moltes persones, suport de les institucions i moltes hores
de feina: però la ciutat s’ho val i ho necessita. Per 25 anys més, doncs.
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EL Centre d’Estudis com a reflex

Josep Maria Solías
Soci del CEL'H
Director del Museu de l'Hospitalet

La societat hospitalenca és tan polimòrfica i polifacètica com ho pugui ser el món.
Gent de la ciutat «de tota la vida», gent dels barris, gent de totes procedències, reli-
gions, pensaments i anhels. Gent que ha nascut aquí, gent que hi ha arribat quan era
petita, gent que hi ha aterrat de gran. Persones amb ganes, persones abúliques, per-
sones instruïdes, persones que no saben res... un gran mosaic, ric i divers. 

Una societat d’aquestes característiques no pot ser, de cap manera, estàtica. La ciu-
tat veritable és una màquina que no para i que ho fa en direccions, molts cops, in-
sospitades per la gent que pensa que pot dirigir aquesta societat cap on vol. I és una
societat sàvia, que és capaç de construir enmig del buit de referències. 

El Centre d’Estudis va ser bastit, en el seu dia, com una d’aquestes construccions en
el buit. Una resposta a les necessitats socials de saber, de cultura i d’organització. I
la van tirar endavant unes persones que pensaven que aquesta era la millor manera
de fer-ho. Era un reflex de la societat de fa 25 anys que, amb els anys, ha anat evo-
lucionant a mesura que ho feia la ciutat. Tan sols qui evoluciona es manté viu a la his-
tòria. El Centre d’Estudis ho ha fet i tots desitgem que ho continuï fent.
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L’ARXIU valuós

Ferran Soriano
Escultor

Primer de tot, rebeu la meva enhorabona per aquest 25è aniversari del Centre d’Es-
tudis de l’Hospitalet.

Tota commemoració d’iniciatives com la present mereix la felicitació, malgrat que su-
poso que hi ha hagut multitud de dificultats i incomprensions per arrencar el projecte,
sobretot per als pioners i pioneres.

De ben segur que hi ha persones més qualificades que jo per opinar, des de dins, d’a-
questa qüestió; ja que intueixo, des de fora, que tot és prou complex. 

Recentment i constantment, sento parlaments en què la referència al present i el
futur ho omple tot, i hom té la impressió que s’abusa d’una memòria, de manera ex-
cessivament selectiva. Crec, doncs, molt important la tasca d’aquest Centre, amb vo-
luntat d’independència, on tinguin cabuda persones i històries estretament lligades a
la ciutat, que la porten al cor i en formen part, sense les quals no s’explicaria aquest
present, que ho tritura tot. És per això que penso que, a part de les funcions potser
més acadèmiques, és important que també mantingui aquest dipòsit, aquest arxiu
valuós, perquè resti constància d’aquesta història passada i recent.

Mercès, amics.
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EL que ens identifica com a poble

Joan Soto Soler
Llicenciat en Ciències Químiques

Va ser a mitjan anys 80, just quan vaig haver d’obrir un parèntesi en les meves acti-
vitats dins el món cultural i associatiu de la nostra ciutat per motius professionals,
que es va començar a parlar de l'interès que estava despertant una nova iniciativa que
pretenia, tot organitzant-se com a col·lectiu d'estudi i recerca, preservar la identitat
de la nostra societat, dels nostres homes i dones com a individus i també com a grup,
i regalar als temps futurs la possibilitat de conèixer i conservar allò que ens identifica
com a poble. Aquest projecte es concretaria en el Centre d’Estudis de l’Hospitalet. 

Ara, després de 25 anys, tenim l’oportunitat d’adonar-nos d’allò que la quotidianitat
no ens fa visible i només quan hom s’atura i mira el treball fet descobreix la impor-
tància de l’obra que hi ha al darrere. Penso que heu fet molta feina; com és lògic jo
no la conec en la seva totalitat, és més, solament en conec una petita mostra, aque-
lla amb la qual per proximitat m'he sentit més vinculat. 

Deixeu que a títol d’exemple faci dues mencions; primer, a l’extens treball sobre la nos-
tra història de lluita antifranquista, i, després, al Quaderns d’Estudi de març d’en-
guany, on us heu aproximat a persones i fets que han conformat el perfil de la societat
que entre tots hem col·laborat a fer. Vull citar especialment «Les parròquies de
l’Hospitalet a partir dels anys 60» per la seva originalitat i per l’extraordinari contin-
gut històric que quedarà preservat.

Amb molts dels que heu estat i esteu vinculats a aquest projecte hem coincidit en ac-
tivitats i hem compartit objectius que eren d'interès comú. Ja sabeu del meu reco-
neixement pel vostre treball, i jo conec l'interès que teniu en la recuperació d’espais
de memòria que encara no han estat investigats. Estic d’acord que no podem deixar-
los en l’oblit i que cal fer-los evidents a la història. Cal treballar en aquests temes.

Us vull agrair la vostra feina com a ciutadà i us encoratjo a continuar treballant amb
el mateix entusiasme i professionalitat que hi heu posat des del primer dia.
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UN tracte afectuós i exquisit

Núria Toril  Terrones
Periodista i sòcia del CEL’H 
Òscar Garcés i García
Llicenciat en Història i soci del CEL’H

Des del 1994 que tots dos som socis del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Coneixíem
l’entitat d’abans, però en proposar-nos un projecte de recerca sobre la nostra ciutat
ens hi vàrem vincular més. Al juliol del 1996 publicàvem el Quaderns d’Estudi 13-14,
«El cinema a l’Hospitalet. De l’espectacle de fira a la multisala (1907-1996)», després
d’un procés llarg, que el suport rebut per part del CEL’H ens va fer molt agradable. 

Després d’això, hem format part de la Junta i hem col·laborat amb el servei d’as-
sessorament dels treballs de recerca, entre altres coses. La nostra modesta partici-
pació durant alguns anys al quefer del CEL’H ens ha permès estar ben informats de
les dinàmiques de la ciutat, conèixer la seva història i entendre millor la seva com-
plexitat. Però, sobretot, formar part del CEL’H ens ha permès conèixer molta gent
interessant i gaudir d’un tracte afectuós i exquisit, càlid i proper. Per tot això, brin-
dem pels 25 anys del CEL’H i volem compartir la nostra alegria amb totes les dones
i homes que s’hi han implicat al llarg d’aquest quart de segle de feina ben feta a
l’Hospitalet, la nostra ciutat.
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EL referent identitari

Joan Torres
President dels Ferrocarrils 
Generalitat de Catalunya 

El patrimoni cultural i social d’un poble és l’eina necessària per valorar, comprendre i
impulsar la identitat o simplement el referent identitari. El CEL’H, al llarg de la seva
trajectòria, ha contribuït en aquest camp de forma significativa en tenir la sensibilitat
i professionalitat necessàries. Gràcies, CEL’H.

Salutacions!
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DESCOBRINT la ciutat

M. Pau Trayner i Vilanova
Antropòloga i sòcia del CEL’H

Vaig tenir la sort de veure néixer el Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

Les persones més actives socialment i líders de la cultura a la ciutat em van invitar a
participar-hi. El meu sí va ser ràpid, potser perquè descobria que em facilitaria conèixer
la complicada xarxa d’una ciutat amb molt pocs elements estructurals de relació i co-
hesió. Feia poc encetàvem els ajuntaments democràtics i això ens obria moltes pos-
sibilitats.

La recerca sobre el fet migratori em va descobrir la riquesa de moltes persones que
intentaven assolir una nova manera de viure i treballar.

Fa poc que hi col·laboro més estretament, i les hores viscudes arxivant m’han des-
cobert el substrat social, polític, cultural i econòmic d’aquesta ciutat, que ha estat
construïda a cops de puny. Aprofundir sobre la seva realitat ha estat per a mi un repte. 

Els interessos que lliguen les persones que hi col·laboren solidàriament m’han fet des-
cobrir com és possible escriure una història des de les persones de base i, fins i tot,
dels seus pobles d’origen.

L’actitud acollidora dels que hi són des del principi m’ha ensenyat com una ciutat pot
ser oberta a totes les possibilitats i pot respondre a allò que els seus habitants volen.
Visc el Centre d’Estudis com una talaia d’observació per descobrir i valorar la vida de
la nostra ciutat.

Us convido a sumar-vos-hi. Gaudireu d’un treball encoratjador, enriquidor i amb una
gran base d’amistat.
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CONVIDAR-VOS 
Josep Maria Valero
Soci del CEL’H i promotor editorial

Vaig assistir, ara fa 25 anys, a la presentació d’un nou projecte ciutadà: la creació
d’un Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Recordo que es va fer al teatre del Centre Ca-
tòlic i que l’acte va anar a càrrec de Jaume Botey i de Casimir Martí. Feia més de deu
anys que vivia a la ciutat i em tenia perplex la poca consciència de pertinença que per-
cebia entre la població. Per tant, la idea de crear una entitat que aprofundís en la his-
tòria de l’Hospitalet i en l’anàlisi de la seva realitat social per tal de donar-les a
conèixer, ajudant així a cohesionar la ciutat, em va semblar una magnífica iniciativa,
a la qual em vaig enganxar immediatament. Malgrat això, durant vint-i-tres anys n’he
estat «soci passiu», és a dir, estar al dia de l’activitat del CEL’H a través de la infor-
mació que en rebia i lector dels Quaderns d’Estudi i d’algunes publicacions, totes elles
sorprenentment magnífiques. 

Arran de la darrera crisi de l’entitat, la qual plantejava un possible tancament, amb
un petit nucli de socis que no hi estava d’acord, aprofitant l’avinentesa de la meva ju-
bilació, vaig decidir passar a la categoria de «soci actiu». No me’n penedeixo pas, és
més, m’agradaria des d’aquestes ratlles convidar a tots els socis passius a fer l’expe-
riència: ha resultat molt estimulant. Em sembla una magnífica manera de celebrar
aquest aniversari. En qualsevol cas... felicitats a totes i a tots!
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SOPORTE y estímulo

Jaume Valls
President del Pont de la Llibertat  
– L’Hospitalet Antifranquista

Fue con la idea de Antonio Barral y después Pepe Castellano que nació el encuentro
entre aquellos hombres y mujeres que lucharon cara a cara contra la dictadura, por
las libertades. En junio de 1994 pudimos juntarnos en la biblioteca del Barradas. Pero
fue el Centre d’Estudis, de la mano de su presidenta, Carme Arranz, así como la res-
ponsable del archivo, Clara Carme Parramon, el que nos animó a continuar con aque-
llo de compartir experiencias humanas. Encontramos cobertura y estímulo y fuimos
caminando a la vez que el Centre d’Estudis nos propuso, a José Castellano y a mí
mismo, formar parte del gabinete de administración.

Fueron unos años compartidos entre una entidad que tenía un proyecto definido y una
comisión que aún no tenía claro hacia dónde nos dirigíamos. Nuestra aportación como
comisión de trabajo del CEL’H, sin saberlo, nos fue configurando como entidad me-
morialista, que además contribuyó a la ley de la Memoria Histórica en Cataluña, a
proclamar en el Ayuntamiento un reconocimiento público a los que lucharon por la li-
bertad en nuestro país; después, con la idea de dejar constancia para que nuestra ciu-
dad tenga una escultura para recordarlo a las nuevas generaciones.

Por último, aprovechar este 25 aniversario para daros las gracias públicamente en
nombre del Pont de Llibertat, por el soporte y estímulo que nos habéis dado. Hoy,
entre todos, tenemos más de 100 memorias de vida que ya son patrimonio de nues-
tra ciudad, que es l’Hospitalet.
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NECESSITAT ciutadana

Anna Maria Vilanova
Una ciutadana hospitalenca

L’any 1979 se celebraren les primeres eleccions democràtiques de caràcter local, el re-
sultat de les quals fou una majoria d’esquerres. Un pacte nacional d’esquerres des-
plaçà majoritàriament la dreta del govern local.

L’Hospitalet era un municipi deficitari en molts aspectes: urbanístic, educatiu, social,
esportiu, etc.; teníem una volumetria edificada molt alta, el qualificatiu en molts lla-
vis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (existent en aquells moments) era de ciutat-
dormitori, només ens guanyava en lletjor Santa Coloma de Gramenet. Així m’ho
reconegué el tècnic en vialitat de l’Ajuntament de Barcelona Ole Thorson.

Vivíem, a més, una manca d’identitat local, només la gent dels barris més antics com
el Centre i Santa Eulàlia et responien que vivien a l’Hospitalet. Si feies una enquesta
als barris de la Florida, Pubilla Cases, Can Serra, Sanfeliu, Bellvitge, el Gornal i pre-
guntaves on vivien, deien el nom del seu barri i alguns no sabien si el seu barri per-
tanyia a l’Hospitalet. Recordo que era típic entre els barris de la zona nord que quan
venien cap al Centre deien que baixaven a l’Hospitalet.

El naixement del Centre d’Estudis era una necessitat ciutadana. Ens mancava la nos-
tra història local més propera. Què havia passat a la nostra ciutat els anys 40, els 50
i els 60? Com s’havien desenvolupat els nous barris com la Florida, Pubilla Cases o
Bellvitge? El primer repte del Centre d’Estudis de l’Hospitalet va ser recollir els trets
principals de la història local contemporània i promoure la nostra identitat local.

També es creà una base de dades i un fons bibliogràfic de consulta. Avui dia els es-
tudiants de la ciutat i d’altres indrets que vulguin fer treballs locals d’investigació his-
tòrica, sociològica, econòmica, etc. tenen com a referent el Centre d’Estudis de
l’Hospitalet.

Finalment, el CEL’H sempre ha tingut la voluntat de col·laborar i participar en el mo-
viment associatiu local i d’àmbit superior al local, treballant en xarxa amb les entitats
i organitzacions locals, comarcals (Baix Llobregat), nacionals (Coordinadora de Cen-
tre d’Estudis de Parla Catalana) i altres.

Amb motiu dels 25 anys del Centre d’Estudis de l’Hospitalet voldria felicitar-vos per la
feina feta, que és molta, i animar-vos a continuar. L’Hospitalet us necessita.
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EL nostre passat agrícola

Elena Viusà
Mestra jubilada i membre del CEL’H

Sóc de l’Hospitalet «de tota la vida», filla de cal Sereno, néta de cal Miquel del Ros,
masia de la Marina, entre Bellvitge, el riu i la Feixa Llarga. Vivíem a pagès, cultivant
l’horta i a l’aguait de les inundacions pel creixement del Llobregat. El poble no anava
més enllà del tren de baix (el Carrilet) i el tren de dalt (Renfe). Eren barreres entre
els barris.

A l’ombra o «l’enlluernament» de la gran Barcelona allò anava creixent, fruit de les di-
verses onades de la immigració i d’una barroera especulació. Vèiem com l’Hospitalet
anava creixent en nombre d’habitants, però sense cap identitat ni consciència de per-
tànyer a un col·lectiu. Per les coses importants havíem d’anar a Barcelona (per exem-
ple, pels estudis més enllà de la primària o per qualsevol botiga que sortís del
«normal», per l’esbarjo...).

El naixement del Centre d’Estudis va ser, per a mi, d’un gran sentit com a ciutadana
i com a mestra, que en aquell temps intentàvem, amb un grup ampli de persones, re-
cobrar una Escola per a la ciutat. Posàvem tot l’esforç per treballar des de la base tots
aquests valors. 

Amb la perspectiva d’aquests vint-i-cinc anys, dóna una visió excel·lent. Gràcies per
tota la feina d’investigació, de fer sortir a la llum fets que estaven soterrats o no se’n
parlava... Ànims, doncs, per seguir investigant sobre la història, perquè no quedi en
oblit el nostre passat agrícola i per valorar i potenciar l’associacionisme. En definitiva:
FER CIUTAT.  


