
Pels propers dies 16 i 17 d’octubre, el Centre
d’Estudis està organitzant unes Jornades d’Història
de la ciutat, obertes a tothom que vulgui aportar la
seva visió respecte del coneixement del nostre pas-
sat, com un pas previ a plantejar-nos col·lectiva-
ment, amb el suport del Museu d’Història, la
confecció d’un nou Manual d’Història de l’Hospitalet.

Ens sembla que ha arribat l’hora de fer balanç
de tot el que s’ha fet amb posterioritat a l’any 1997
en què es va presentar el que hem conegut com
manual d’Història de l’Hospitalet i que portava per
títol “Història de l’Hospitalet. Una síntesi del passat
com a eina de futur”. Aquest volum, que va ser molt
ben acollit en el seu moment, fa molt de temps que
està exhaurit i només es troba per ser consultat en
les biblioteques públiques i en centres especialitzats
com ara el nostre. Per fortuna, des d’aquell remot
1997, el volum de treballs historiogràfics sobre la
ciutat ha crescut moltíssim i s’han incorporat noves
generacions de persones que analitzen la ciutat des
de moltes disciplines diverses que caldria contem-
plar en una nova edició del Manual. 

D’aquí la convocatòria de les Jornades d’octubre
que han de servir com a punt d’arrencada de la con-
fecció del nou llibre. Tothom que vulgui participar

pot presentar una comunicació que ha de tenir un
màxim de 15.000 caràcters amb espais, bibliografia
i peus d’il·lustracions. Cal presentar la inscripció a la
Jornada (nom, cognoms i estudis) i el títol de la co-
municació fins el 30 de juny a celh@celh.cat o cul-
tura.museu@l-h.cat Fins el 15 de setembre s‘haurà
de presentar un resum de la comunicació de 1.500
caràcters amb espais com a màxim. I pels dies de
les jornades cal presentar la comunicació i un Po-
wertPoint opcional que servirà per fer la presenta-
ció de la comunicació. Després hi haurà temps fins
el 17 de novembre per aportar el text definitiu.
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Ja hem superat els 30 anys i els 100 núme-
ros d’aquest butlletí. Fem balanç del que hem fet
(desenes de publicacions i centenars d’activitats)
i, com deia Juan Antonio Bardem, dels projectes
que teníem i no hem pogut portar a terme per
falta de mitjans. El més important de la nostra
trajectòria ha estat el compromís que moltes per-
sones han tingut amb la ciutat i que han vehicu-
lat a través del Centre d’Estudis.

Hem estat una entitat que ha fet cultura,
però també associacionisme i hem participat en
els debats socials i polítics. I us necessitem per
continuar fent-ho.

L’Hospitalet continua tenint grans reptes i el
Centre d’Estudis es planteja grans projectes. So-

miem amb fer un nou llibre d’història local, un
nou manual, amb commemorar com es mereixen
els aniversaris dels barris de la ciutat, amb publi-
car llibres de temàtica local, amb recordar els nu-
clis barraquistes, amb potenciar les altres entitats
hospitalenques, amb preservar la zona agrícola
de Can Trabal i del riu Llobregat, amb eliminar el
racisme i promoure la convivència, amb soterrar
les vies...

Per tot això ens cal la participació de molta
gent, de moltes persones que decideixin dedicar
una part del seu temps a millorar la ciutat.
En aquests moments en els que patim un índex
d’atur tan elevat és especialment complicat
demanar treball voluntari. Però potser també és
quan el compromís social és més urgent.

El Centre d’Estudis prepara unes Jornades d’Història
de l’Hospitalet pel proper mes d’Octubre

La història de l’Hospitalet, una síntesi del passat com a
eina del futur



Estrenem any i estrenem cen-
tena d’El Celh Comunica. A poc a
poc anem fent via i anem posant
números a la publicació que du-
rant tant de temps ha estat i és el
vincle d’unió entre l’entitat i els as-
sociats i els altres agents socials
de la ciutat.

En un món que canvia cons-
tantment i on el paper imprès ha
perdut tanta vigència, volem man-
tenir aquesta publicació com a
eina de comunicació amb aquells
que encara no fan servir les noves
vies de comunicació que ofereixen
les noves tecnologies o amb els
nostàlgics del paper.

Sigui a través del web, dels co-
rreus electrònics i altres xarxes so-
cials o sigui a través del paper,
esperem que ens continueu llegint
i seguint perquè el Centre d’Estu-
dis de l’Hospitalet segueix.

Pel que fa a les noves publica-
cions del Centre d’Estudis que
s’han presentat darrerament,
volem destacar l’aparició del nú-
mero 28 del Quadern d’Estudis
anunciat en el darrer número, la
presentació del qual es va fer l’ 11
de desembre passat i també, l’a-
parició del número 5 de la col·lec-

ció «Josefina Gómez Olivares», el
títol del qual és Aprenentatge i

servei a l’Hospitalet de Llobregat.
Ens fa créixer. Una obra coordi-
nada per Enric Roldán que aplega
11 projectes d’Aprenentatge i
servei desenvolupats a la ciutat i
que han estat experiències pione-
res en el marc de l’Estat i model a
seguir per altres ciutats. El llibre
també compta amb les opinions
d’especialistes i persones vincula-
des a alguna de les experiències,
com ara alumnes i pares i dels
mateixos professors que les han
dinamitzat. El llibre té 235 pàgi-
nes i la distribució és a càrrec de
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament
que ha estat la promotora de la
publicació.

La presentació del llibre es va
fer el 16 de març a la sala d’actes
del Centre Cultural Metropolità
Tecla on van estar presents Enric
Roldán, coordinador i impulsor de
la publicació; Lluís Esteve, regidor
d’Educació i Manuel Domínguez,
president del CEL’H. L’acte va
poder comptar amb una actuació
del grup “Ambaixadors per la Pau”
i amb l’assistència de públic i
nombrosos socis, amics i col·labo-
radors que van omplir del tot la
sala d’actes.

Estrenem any i centena...
amb noves presentacions de llibres

Presència al carrer Nou conveni amb el CNL
El Centre d’Estudis ha signat un nou conveni

per potenciar l’activitat sociocultural a la ciutat
entre els estudiants dels cursos de català que or-
ganitza el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica de l’Hospitalet.

El Centre d’Estudis desenvoluparà la Ruta Can-
del, conferències i visites guiades a diferents ele-
ments patrimonials així com potenciarà la difusió
de les activitats del CNL.

DUES RECTIFICACIONS DEL NÚMERO ANTERIOR
En el darrer número d’el CEL’H Comunica, en l’article dedicat a la figura de Francesc Marcè vam dir que
havia mort el 10 d’octubre, quan en realitat va morir el dia 9. I també vam afirmar que “en l’últim ho-
menatge que se li havia retut, havia estat promogut per L’Ateneu, el Casino i la Coordinadora Sardanista
entre d’altres” quan només va ser promogut per aquestes tres entitats: l’Ateneu, el Casino i la Coor-
dinadora Sardanista. Vagin per endavant les nostres disculpes per aquestes dues errades amb l’agraï-
ment per les observacions que ens han fet arribar al respecte.

Aquest any el CEL’H ha tornat a tenir presència en
l’estand que organitza el Servei de Biblioteques de la
ciutat, aportant un recull de les publicacions relacio-
nades amb l’educació. En concret, el llibre de la his-
tòria de l’escola Patufet, el Quadern d’Estudi 24 i
Aprenentatge servei a l’Hospitalet de Llobregat. Ens
fa créixer. També vam estar presents a l’estand
d’Òmnium Cultural amb l’aportació de publicacions
d’autors locals vinculats a l’entitat.



Des del Fòrum l’Hospitalet-Camins de
Confiança, s’ha iniciat un nou grup de tre-
ball amb un nou projecte: l’elaboració
d’una Guía de centres, entitats i comuni-
tats de les diverses tradicions de creences
i  conviccions que es troben a la ciutat, així com l’a-
nàlisi sociològica d’aquesta realitat

L’objectiu és contribuir al coneixement d’aquesta
diversitat,  així com a la recerca i el debat sobre  el
paper de les diferents creences i conviccions en la
construcció de la ciutat on, ni els orígens diferents
ni les diferències entre opcions de consciencia, pen-
sament o religió, han constituït mai —i així ha de
seguir sent— motiu de desigualtat ni discriminació.

Avui a l’Hospitalet hi ha catòlics, protestants de
diverses esglésies, musulmans, sikhs,  testimonis de

Jehovà i, de ben segur, altres grups i op-
cions que desconeixem. El mapa de la ciu-
tat s’ha transformat com a resultat dels
darrers moviments immigratoris  que re-
presenten al voltant de 60.000 persones,

de les quals més del 40% provenen d’Equador, Bo-
lívia, República Dominicana i Perú; més d’un 10%
del Marroc i a l’entorn del 7% de Pakistan. 

La diversitat religiosa és, en aquest sentit, un pa-
trimoni cultural, ètic i espiritual de la humanitat que
ens interessa a tots, siguem o no creients. Aquesta
recerca es fa amb l’assessorament de AUDIR (As-
sociació Unesco per al Diàleg Intereligiós) i estarà
dirigida per Joaquim Cervera, teòleg i sociòleg, i un
equip del Cel’h, obert a tothom, que de moment
compta amb Joan Camós i Josep Maria Pujol. 

El passat tres de març vam fer
l’assemblea general de socis i sò-
cies de l’entitat. Un acte formal
del qual aquest any podem des-
tacar que de 168 socis i sòcies
amb dret a veu i vot, en van as-
sistir 31 el que suposa el 18,45%
del total. Unes xifres que potser
no semblin del tot satisfactòries
però que des de la junta interpre-
tem com a bones si tenim en
compte la temàtica tractada.

L’assemblea va suposar l’apro-
vació per unanimitat de tots els
temes portats a votació. I de la
part més formal en poden desta-
car la “bona salut” de la que gau-
deix l’entitat tant pel que fa a la
producció cultural com a la inter-
venció social. Hem fet i col·labo-
rat en 38 actes públics; hem
desenvolupat 5 projectes; hem
editat 4 llibres i hem donat suport
mitjançant una presentació a una
altra publicació en aquest darrer
any, i hem superat els usuaris i
usuàries dels diferents serveis
dels anys anteriors. 

Una situació que també es
plasma en la part econòmica on
podem destacar que no hem tin-

gut dèficit econòmic i on hem
mantingut el nivell d’ingressos
propis respecte dels tres darrers
anys. Pel que fa al pressupost del
2015 es manté en les mateixes
quantitats que el 2014.

Com ha estat possible aquesta
gestió? Doncs, com no podia ser
de cap altra manera, per la impli-
cació d’un bon grapat de volunta-
ris i col·laboradors (al voltant de
35 de mitjana).

L’assemblea també va servir
per presentar “oficialment” els
projectes per aquest any. Dels
nous projectes en podem desta-
car com a novetats les que es

desenvoluparan en el marc del
conveni de col·laboració que hem
signat amb el CNL i el projecte
sobre Paco Candel dins del qual hi
haurà com a projecte destacat
una obra de teatre basada en el
llibre d’aquest emblemàtic escrip-
tor “Els altres catalans”, un pro-
jecte dirigit pel nostre consoci
Joan Soto.

En definitiva, un any que s’a-
nuncia tan prolífic com els ante-
riors i que serà més o menys
favorable en funció de la resposta
de totes i tots que vulguin seguir
amb la mateixa passió la vida de
l’entitat i de la ciutat.

Assemblea general de socis per fer balanç 
i presentar els nous projectes

Una imatge de l’assemblea anual de socis d’enguany

Treball per confeccionar una Guia de centres, entitats i 
comunitats de creences diverses



Santiago Gorostiza,
Jordi Honey-Roses,
Roger Lloret
Rius de Sal
Una visió històrica de la
salinització dels rius Llo-
bregat i Cardener du-
rant el segle XX, escrit
per tres especialistes en
la matèria, amb molta
documentació original i
fotografies. I amb una
cronologia i fitxes bio-
gràfiques.

5 de maig: Ruta Candel, 18 hores: Punt de Trobada: MetroL-1 La Torrassa sortida Av. Catalunya. La Ruta
té una durada aproximada de 2 hores.
9 de maig: Coincidint amb l’edició anual de la neteja de rius, es programen noves activitats en les quals hi
puguin participar totes les entitats Padrines del riu.
30 de juny: Tot i que encara queden molts dies, us demanem que reserveu la data del 30 de juny. Aquest
dia farem el tradicional sopar de final de curs del CEL’H. Com ja és habitual anirem informant-vos de tot el
que estigui relacionat amb el sopar (com, on, a quina hora...)

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 Balanyà

EL DIA MUNDIAL DE L’AIGUA
AL RIU LLOBREGAT- Malgrat l’a-
nul·lació preventiva dels actes pro-
gramats pel dia 22 de març, 55
persones a les quals no els havia
arribat la notícia, s’aplegaren al
metro de l’Hospital de Bellvitge i
varen anar pel camí del riu cap a la
llera del Llobregat. La passejada va
permetre aprofitar el bon temps per
observar la vegetació de la ribera, la
fauna del lloc i les plantacions que
s’han anat fent a la vora del riu. En
arribar a l’altura de la passarel·la de
Cornellà, on els actes de la celebra-
ció es varen desenvolupar amb tota
normalitat, es varen plantar dos ar-
bres en nom dels Padrins del Riu.

50 ANYS DE CCOO.- El dijous 16
d’abril el president del CEL’H, Ma-
nuel Domínguez, va participar en
els actes de commemoració dels
50 anys del sindicat CCOO de
l’Hospitalet. En aquest acte es va
presentar un documental en l’ela-
boració del qual ha participat el
Centre d’Estudis. Manuel Domín-
guez, que va compartir taula amb
l’alcaldessa Núria Marín i el Secre-
tari General de la CONC, Joan Car-
les Gallego, va destacar el paper
que ha jugat el sindicat en la histò-
ria social i econòmica de la ciutat
de la mateixa manera que també
l’Hospitalet ha estat un element
clau en la trajectòria del sindicat.

Empresa col·laboradora:

crowdfunding editorial
www.mecenix.com

CALENDARI DEL 2016.- Des-
prés de la bona acollida del ca-
lendari que el CEL’H ha fet aquest
any amb imatges antigues de la
ciutat, la Junta de l’entitat ha vist
amb bons ulls fer un nou calen-
dari per a l’any vinent en la línia
de l’actual. El calendari també és
un bon motiu per recuperar fotos
antigues i fer-nos-les arribar per
donar-les a conèixer. La comissió
encarregada de la seva elabora-
ció avaluarà les imatges i decidirà
les més interessants de reproduir.
Si se’n reben moltes, el CEL’H es
compromet a escanejar-les i
guardar-les per a futures difu-
sions.

Jaume Botey Vallés
L’Olivera: terra i gent
El nostre soci i membre de
la junta, Jaume Botey, que
també col·labora amb la
Cooperativa L’Olivera, ha
estat l’autor d’aquest llibre
sobre els 40 anys de vida
d’aquesta cooperativa de
Vallbona de les Monges.
Una cooperativa, exemple
de vitalitat, que ha sabut
superar totes les dificultats
d’aquests anys difícils. 


