
Dissabte 25 d’octubre a la biblioteca de la Zona
Franca dedicada a Francesc Candel, tan vinculat a
la nostra ciutat. El Centre d’Estudis, en col·labora-
ció amb la Fundació Francesc Candel i la direcció
de la biblioteca, vam organitzar una trobada d’es-
tudis per analitzar la figura de l’escriptor des de di-
versos angles, aprofitant les cel·lebracions dels 50
anys de la primera edició d“Els altres catalans”.

En l’acte es van presentar quatre ponències
“Candel periodista, candel escriptor” a càrrec de
Jaume Guillamet; “Candel compromés, Candel llui-
tador”, presentada per Jaume Botey; “Candel, im-
migració i arrelament” a càrrec d’Andreu Domingo
i “Transformació urbanística de l’espai candelià”
defensada per qui va ser director general d’Urba-
nisme, Joan Antoni Solans.

Com que es tractava de parlar dels “Paisatges
de Paco Candel”, els organitzadors van tenir cura
de convidar estudiosos i amics, col·laboradors o
gent que va tenir molt contacte amb l’escriptor i
poll·ític. Al final es van presentar disset comunica-
cions, quatre d’elles de socis del Centre d’Estudis
que van reflexionar sobre alguns aspectes claus de
la seva multifacètica personalitat: sobre la immi-

gració, la producció literària o la seva dimensió po-
lítica vinculada amb la nostra ciutat. 

L’acte va servir també, a banda de per conèixer
més a fons el treball desenvolupat pel Paco Candel,
per posar de manifest la voluntat de treball futur
conjunt entre la Fundació que porta el nom de l’es-
criptor i el Centre d’Estudis.

Una col·laboració que esperem tingui continuï-
tat l’any vinent amb la publicació de les ponències i
comunicacions presentades en aquestes primeres
Jornades.
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EDITORIAL

Potser no sigui el millor moment per a cele-
bracions. Potser tampoc sigui la millor imatge per
“comunicar” que el Celh Comunica arriba al nú-
mero 100. I potser tampoc caldria esbombar-ho
massa a tenor del tipus de publicació. Una “revis-
teta petita”, un aparador d’una entitat petita, una
cosa circumscrita a una ciutat ( encara que la ciu-
tat sigui gran). Segurament tots aquests argu-
ments són els que pensen un bon nombre de
persones que llegeixin el Celh comunica.

I segurament moltes d’aquestes persones
pensin perquè volen fer aquesta publicació si de
fet no té un ressò mediàtic important. Doncs, pre-
cisament per això, volem dedicar l’editorial del nú-
mero 100 de la “nostra publicació” a aquest tema.

Volem recordar amb aquest escrit que el
CEL’H, des de sempre ha tingut voluntat ciutadana
i de servei públic. Amb els grans projectes i amb
les petites iniciatives. Perquè el CEL’H ha tingut el
suport de moltes persones que des dels seus ini-
cis han fet possible un mitjà, certament petit, de
mida, però gran de contingut per donar a conèixer
el que fa l’entitat i per informar de temes que se-
gurament sense el CEL’H haguessin passat desa-
percebuts.

Ha estat molt difícil arribar fins aquest nú-
mero, de forma especial durant els darrers 3 anys
en els que la periodicitat no ha estat la desitjable.
Però per la feina feta fins ara, pel record i l’esforç
de totes les persones que han col·laborat en i amb   

(segueix a la pàg2)

El Centre d’Estudis recorda la figura 
de Francesc Candel amb una trobada d’estudiosos

Un moment de l’acte de presentació de la Trobada d’Estu-
dis, a la sala d’actes de la biblioteca Francesc Candel.



Han passat cinc mesos des del
darrer número del Cel’H comu-
nica. Segurament que és molt de
temps però, com ja vam anunciar,
el moment pel que estem passant
no és el millor per a la concreció
de projectes i les limitacions eco-
nòmiques ens han decantat a fo-
mentar aquells projectes i
iniciatives amb més incidència
ciutadana. És a dir, en aquells
actes i projectes que ens donin
una dimensió i una projecció da-
vant del públic. D’aquí que ma-
lauradament el butlletí de l’entitat
hagi quedat en un segon terme.

Malgrat tot, l’activitat no ha
parat i podem dir que el 2014
serà o pràcticament ja és un molt
bon any a nivell de producció.

A continuació teniu un tast del
que ha estat l’activitat del CEL’H
des del juny fins ara.

Comencem per la visita a la
Vila vella. Passejant pel Centre,
que s’organitzà dins del projecte
adreçat als mestres nous de la
ciutat «Conèixer l’Hospitalet».

En el marc de la vinculació del
CEL’H amb projectes d’abast su-
pralocal destaca un any més la
presència de representació a la

Jornada de cultura Recercat,
que organitza la Fundació Institut
Ramon Muntaner i que aquest
any es va fer a Barcelona.

Les converses al CEL’H
també han estat presents en l’ac-
tivitat anual del CEL’H. El dia 13
de maig es va organitzar la que
es va fer sota el títol «L’Hospita-
let cap a un país normal: Les
claus del 9N» que va tenir com a
protagonista al president d’ Òm-
nium Cultural l’Hospitalet, Jesús
Palomar.

El CEL’H com a punt de tro-
bada de l’Espai de Ciutadania
va ser el lloc escollit per aquest
grup ciutadà per fer la roda de
premsa per fomentar la partici-
pació ciutadana en les eleccions
europees. Un moment que també
va servir per presentar el mani-
fest que sobre aquest tema va
elaborar aquest grup ciutadà.

«La llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració
local i les seves conseqüències»,
va ser el tema de treball i d’infor-
mació pública que va escollir l’Es-
pai de Ciutadania i que es va
fer a les dependències del CEL’H
el 21 de maig. Aquesta sessió va

anar a càrrec de Salvador Lara.
El 17 de juny, en el marc dels

actes de commemoració de la
publicació del llibre Els altres
catalans de Paco Candel, Jaume
Botey va ser el convidat a l’Ate-
neu de Cultura Popular per parlar
de «Candel i la immigració».

El 25 de juny la Dra. Martha
Cecilia Cedeño, va venir des de
Colòmbia per parlar-nos de “Gé-
nero, educación y medios de co-
municación”, una xerrada que es
va fer en col·laboració amb El Ca-
salet al Centre Cultural Tecla
Sala.

L’1 de juliol es va fer el sopar
de final de curs del CEL’H. Aquest
any es va fer a la seu del CEL’H i
abans de sopar la Xaro del Cas-
tillo ens va guiar per l’exposició
“Cafè Europa-La metàfora com a
resistència” que va servir per
commemorar els 37 anys del
TPK.

El 9 de juliol el nostre president
va participar a la taula rodona “En-
titats socials de l’Hospitalet de Llo-
bregat” dins de la 23à Escola
d’estiu de CC. OO.

I fins aquí l’activitat del CEL’H
abans de l’estiu.

Som allà on ens reclamen...
i seguim fent via

A l’esquerra, imatge de la cloenda de la Setmana Solidària (19 d’octubre), que també va comptar amb el suport de l’Espai
de Ciutadania. A la dreta, un moment del Recercat d’aquest any.

(Continuació de l’Editorial). 
el CEL’H i de forma especial per a totes aquelles i tots aquells que han fet possible aquests 100 núme-
ros no hem volgut deixar de fer el Cel’h Comunica i hem escollit el final d’aquest any per treure’l perquè
un any més, malgrat les dificultats el CEL’H ha mantingut el nivell i la qualitat de les seves iniciatives. 



Queden encara unes quantes setmanes per
poder copmprar, com cada any, el nou Quaderns
d’Estudi, 28 que aquest any presenta un caràcter
miscel·lani amb articles de Carles Ferrer (Perifèries
literàries), Núria Toril (La bretxa tecnològica l’Hos-
pitalet), Roger Molinas (Neofeixisme i antifeixisme
unitari a l’Hospitalet), Enric Gil (Els Cano: una famí-
lia anarquista de l’Hospitalet) i Brisa Luque (l’Hos-
pitalet com a escenari:la imatge de l’Hospitalet a la
producció audiovi-
sual). El volum es
tanca amb una refle-
xió de Genís Pasqual
en record dels seus
anys de professor
d’institut a la ciutat.
Quaderns d’Estudi es
compra pel sistema
de crowfunding, a
través de mecenix.
com, empresa del
Baix Llobregat molt
vinculada a la nostra
ciutat.

El passat 10 d’octubre va
morir  a Igualada, ciutat a la que
es va traslladar ja fa uns anys,
Francesc Marcé i Sanabra un savi
de l’Hospitalet que havia nascut
l'any 1921. Ha estat un artista en
el sentit més ampli del terme, pin-
tor, escultor, ceramista, poeta,
historiador.... participant  en múl-
tiples activitats culturals a la ciu-
tat. Especialment vinculat a
l’Ateneu de Cultura Popular en els
darrers anys, va ser promotor i
impulsor, juntament amb Marià
Riera, del primer Museu d'Histò-
ria, del qual en fou director. L’any
1986, amb motiu de la seva jubi-
lació, el CELH i l’Ateneu de Cultura
Popular promogueren un home-
natge de reconeixement a la seva
tasca com a director del Museu i
divulgador de la història  de la
ciutat. 

Autor de molts articles sobre
història de la ciutat al Butlletí d’In-
formació Municipal i de nombro-
ses publicacions, moltes d’elles
editades per l’Ateneu de Cultura
Popular. Entre elles cal destacar
Més vell que l'olivera: històries de
la història d'un poble mil·lenari
(L'Hospitalet de Llobregat,1987 i
1995); Hospitalencs d'ahir, 1994;
Evocació de la Rambla: intent d'a-
proximació  —molt personal— a
la seva història (Gent de Pau,
1990);  25 imatges de la història
de l'Hospitalet (Museu d'Història
de la Ciutat, 1979); Les Nostres
masies: una mirada a la marina
d'ahir. (Museu d'Història de la
Ciutat, 1980) i Contrallum hospi-
talenc: poesies. (L’Hospitalet:
Rius i Vila, 1978).  

Aquest any 2014, publicà
l’Hospitalet i la guerra del francès

editat per l’Ateneu de Cultura Po-
pular amb la participació del Cen-
tre d’Estudis. I  als seus 92 anys,
el 7 de maig,  va rebre un últim
homenatge a la nostra ciutat, pro-
mogut entre d’altres, pel Casino
del Centre, l’Ateneu de Cultura
Popular i la coordinadora Sarda-
nista. 

Mor a 92 anys Francesc Marcé, impulsor del Museu
d’Història de l’Hospitalet

Francesc Marcé, en una imatge recent

Ja podeu comprar el 
Quaderns d’Estudi 28

Calendari de fotos 
antigues 2015

Dintre de pocs dies es podrà comprar en diver-
sos establiments de la ciutat el nou calendari 2015
de fotos antigues elaborat pel Centre d’Estudis per
donar a conèixer el paisatge urbà de la ciutat del
passat recent, alhora que per recaptar fons per les
activitats habituals. El calendari s’ha finançat grà-
cies a les aportacions publicitàries d’una colla de
botigues i empreses de la ciutat que han mostrar la
seva cara més solidària amb la cultura, amb

aquesta iniciativa
nova d’aquest any. El
preu del calendari és
de 5 euros i les foto-
grafies, amb peus
identificatius, estan
pensades per poder
ser enmarcades i
col·lecionades pels
ciutadans, de ma-
nera que en els anys
successius s’incorpo-
raran noves imatges
urbanes de l’Hospita-
let.

http://mecenix.com/ca/quaderns-destudi-num-28-celh


Enric Gil Meseguer
No en van tornar. Exili i
emigració dels hospita-
lencs a Amèrica durant
la Guerra Civil Espan-
yola i la postguerra.
Nou llibre de la col·lecció
Recerques del Centre d’Es-
tudis, sobre aquest període
històric fruit d’una pacient
investigació de molts anys
que s’ha fet posible avui
gràcies a la utilització de
les n oves tecnologies.

19 de novembre: Dins dels actes d’acolliment als mestres nous de la ciutat, es farà al CRP la Jornada Co-
nèixer l’Hospitalet en la que es farà una xerrada sobre “L’Hospitalet ciutat d’immigració i acollida” a cà-
rrec de Manuel Domínguez i Joan Camós. L’Enric Roldán en representació del Casalet presentarà els recursos
pedagògics que el professorat té al seu abast per treballar temes relacionats amb la ciutat.
22 de novembre: Dins de l’activitat adreçada al professorat s’organitza una visita a la ciutat que serà
guiada per persones vinculades al món del professorat i al CEL’H.
4  de desembre: Acte de cloenda de la Gimcana de les Llengües a la sala d’actes del Centre Cultural
Tecla Sala. A l’acte es farà el lliurament de premis. 
9  de desembre: Ruta Paco Candel, 18 hores. Punt de Trobada: Metro L-1 La Torrassa sortida Av. Catalunya.
11  de desembre: Acte de presentació Quaderns d’Estudi 28. Centre Cultural Tecla Sala. 19 h.

Agenda d’activitats recomanades

Racó de llibres recomanats

Centre d’Estudis de l’Hospitalet
Av. Josep Tarradellas, 44. (Espai Molí)
08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 338 60 91 
A-e: celh@celh.cat Web: www.celh.cat

Manuel Domínguez, Enric Ferre-
ras, Josep M. Valero, Lidia Santa-
cana i Jesús Vila.

CONSELL DE REDACCIÓ:

En conveni amb:

Correcció: Meritxell Balañà

Francesc Marcè
L’Hospitalet i la
Guerra del Fran-
cès.
Recull dels articles
d’en Francesc Marcè,
publicats al BIM
sobre la Guerra del
Francès editats en
col·laboració entre el
CEL’H i l’Ateneu. El
millor homenatge:
reconèixer la vigèn-
cia de la seva obra.

CONFERÈNCIA SOBRE EL
PRESIDENT COMPANYS.-
Un any més el CEL’H va orga-
nitzar en col·laboració amb la
regidoria del districte I la con-
ferència que serveix per recor-
dar la memòria de Lluís
Companys que aquest any va
anar a càrrec de Joan Villarroya
i va versar sobre “Lluís Com-
panys i el dramàtic final de la
guerra civil”. L’acte es va fer a la
sala d’actes de la regidoria del
districte i va comptar amb l’as-
sistència de 43 persones.

VISITA AL RIU LLOBRE-
GAT.- Dins de les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni, el 27 de
setembre el CEL’H va organit-
zar una visita pel riu. A fi i
efecte de conèixer millor el pa-
trimoni arquitectònic però
també el natural d’aquest espai
força desconegut a la ciutat.
La visita va comptar amb la
col·laboració d’altres entitats
de la ciutat i hi van participar
63 persones que van seguir les
diferents explicacions amb molt
d’interès.

MAPA DE LA DIVERSITAT DE
CREENCES.- El CEL’H aquest any
també ha continuat vinculat al Fòrum
interreligiós de l’Hospitalet que es
va constituir fa un any i que s’ha con-
vertit en un altre grup de treball del
CEL’H. Aquest és un grup d’anàlisi del
fet religiós que pretén com a primer ob-
jectiu la realització d’un mapa de la di-
versitat de creences i conviccions a
l’Hospitalet, amb els centres de culte o
trobada i les activitats que realitzen. La
nostra entitat està representada en
aquest fòrum per Jaume Botey, Joan
Camós, M. Pau Trayner i Josep M. Pujol.

Empresa col·laboradora:

crowdfunding editorial
www.mecenix.com


