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Consell de redacció de Quaderns d'estudi 

Centre dlEstudis de I'Hospitalet 

Amb aquest nou exemplar de Quaderns d'estudi continuem la publicació d'articles 
sobre treballs realitzats i que analitzen diferents aspectes de la nostra ciutat. l a  són 18 
números i al voltant de 17 anys de trajectoria. 

E l  proposit inicial de publicar un número per any no s'ha pogut complir aquest cop. 
Altres projectes, activitats i I'atenció continuada dels Serveis. sumats a les limitacions 
dels propis recursos humans, especialment del grup d'edició, i els economics de I'enti- 
tat, ens han obligat a donar prioritat i ajornar I'edició d'aquests Quaderns i la seva pre- 
sentació per aquest primer semestre de I'any 2005. Tot i aixi. ens satisfa que aquest 
passat any 2004 la col.lecció Recerques hagi pogut comptar amb la publicació d'un nou 
treball monografic elaborat per I'Enric Gil, periodista i soci del CEL'H, Que lluny ens ha 
portat!. 75 anys del Club Basquet I'Hospitalet, patrocinat pel propi Club Basquet 
L'Hospitalet. 

L'endarreriment de la publicació d'aquest Quaderns, pot haver comportat que alguns 
articles no incorporin noves dades, referencies, cites, notes ¡/o bibliografia les quals 
s'hagin produtt posteriorment a la data de lliurament per part dels autors i autores 
dels articles. El Consell de Redacció i I'equip d'edició, és en tot cas, qui es fa responsa- 
ble d'aquest possible desajust, queja malgrat que es presenti ara, el seu contingut va 
quedar tancat a inicis de I'any 2004. 

Aquest nou Quaderns, a diferencia del número anterior, un monografic sobre I'habi- 
tatge, recull una miscel.lania d'articles diversos: el primer article, redactat per 
Consuelo Asins Muñoz, "La voz como testimonio. Mujeres sindicalistas de 
I'Hospitalet", recull i analitza I'actuació de dones que des dels sindicats han lluitat en 
decades anterior5 per una millora de les condicions laborals i de vida deis treballadors. 
E l  periodista Albert Balanza i Prims analitza a La Voz del Llobregat i I%taca: "Dos oasis 
per a dues epoques en el desert de la premsa periódica a L'Hospitalet de Llobregat" 
diferents experiencies que s'han portat a terme a I'Hospitalet amb la finalitat de dotar 
la ciutat d'una premsa escrita propia: el tercer article. elaborat per Jordi Ferrer i 
Pumareta, "Una aproximació a I'estudi de les alteracions territorials del terme munici- 
pal de I'Hospitalet de Llobregat (1920 i 1933)", analitza els processos que van donar 
Iloc a la perdua de retalls de la ciutat, com va ser la Zona Franca i el menys conegut de 
Finestrelles; en la "Projecció d'una cartografia artística a /'Hospitalet El taller de 
Pubilla Kasas (1977-2002)" de Dolors Judrez Vives, s'analitza una experiencia innova- 
dora d'educació i dinamització cultural i artística que ha tingut lloc a la nostra ciutat; 
i per últim 1' Anna Simó i Castelló, en "Coneixements, usos i actituds sobre la llengua 



catalana a I'Hospitalet de Llobregat", analitza l'ús del catala a I'Hospitalet des de dife- 
rents perspectives i en el marc comparatiu respecte al conjunt de Catalunya i amb 
altres poblacions catalanes, Sabadell i Manresa. 

La combinació de miscel.lanies i monografics es una decisió que intenta combinar la 
publicació de números de Quaderns, on tÓts els articles versin sobre una tematica o 
problematica especifica, amb números que, com aquest que teniu a les vostres mans, 
donen sortida a recerques diverses que no permeten articular un número monografic. 

E l  Consell de Redacció ja esta treballant en el próxim Quaderns el qual s'ha pensat 
dedicar a un tema de gran interes i que necessita una aproximació rigorosa: les migra- 
cions a I'Hospitalet. Hem considerat adient apropar-nos al tema des d'una visió amplia, 
que no es quedi només en I'analisi de les migracions més immediates, sinó que parteixi 
d'una visió histbrica que repassi I'evolució i la incidencia que ha tingut la migració a la 
ciutat. 

La pretensió, doncs, es aconseguir un conjunt d'articles sobre diferents periodes com 
les migracions a I'Edat Moderna, les del segle XX que ja comencen a constituir un pas- 
sat cada cop més allunyat, com els periodes de recepció de població en els anys vint i 
trenta, o les migracions posteriors. les que van arribar durant els anys del "desarrollis- 
mo" franquista. Un últim bloc d'articles estara dedicat a explorar aspectes de la migra- 
ció més recent a I'Hospitalet procedent d'altres palsos i que constitueix avui un nou 
repte pera la ciutat i el conjunt de la seva ciutadania. 

Des del Consell de Redacció animem a tots aquells investigadors i investigadores que 
estiguin treballant sobre aquesta tematica a participar mitjan~ant la publicació d'un 
article en aquest futur monografic de la revista Quaderns d'estudi. 


