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L’Ajuntament ha atorgat la Distinció Ciutadana
al Centre d’Estudis
El 19 de maig el Centre
d’Estudis de l’Hospitalet va
rebre juntament amb altres entitats, col·lectius i
persones la Distinció Ciutadana, un premi que l’ajuntament de la ciutat
concedeix a aquelles iniciatives i projectes que
considera destacats.
Aquest any, també han
estat guardonats l’Associació d’Ajuda a Persones
amb Discapacitat Intel·lectual ALPI, l’Ateneu de Cultura Popular, Domingo Guijarro Gómez, el Grup de
de Dones de Santa Eulàlia, la Comissió organitzadora
del 50è aniversari de Bellvitge i la Coordinadora Sar-

danista de l’Hospitalet. A
més, es dóna el cas que el
CEL’H també ha format
part del projecte de Bellvitge 50.
En representaciód el
Centre d’Estudis, va ser el
Manuel Domínguez qui va
recollir el premi en tant
que president, i va estar
acompanyat de diferents
socis i sòcies i amics i amigues a l’acte que es va fer
al Saló de Plens de l’Ajuntament.
Un reconeixement que serveix per posar en valor
una vegada més la feina que el Centre d’Estudis fa
per la ciutat.

EDITORIAL
Contents per la feina feta
Estem contents. Estem contents perquè veiem
que la feina que fem dia a dia va arribant cada vegada més a la ciutat. En els darrers anys hem consolidat projectes de ciutat importants, hem arribat
a més estudiants de tots els nivells i hem obert
noves vies de col·laboració amb altres entitats de
la ciutat, ens hem implicat amb el barris...

Tot plegat, és el que toca fer a una entitat com
la nostra. Però el que destaca i
dóna valor a aquesta millora i ha
estat el veritable motor d’aquesta
evolució, és sense cap mena de
dubte, comptar amb una petita
però implicada massa social,
comptar amb col·laboradors i
col·laboradores que s’han anat
afegint als diferents projectes de
forma desinteressada però apreciant la feina de l’entitat en favor
de la ciutat.

Ja són una colla d’anys fent
propostes, prenent iniciatives,

promovent recerques, creant coneixement, fent
xarxa cívica, potenciant la participació i implicantnos en totes les causes nobles que ens arriben.
Som una part de la ciutat, preocupada perquè la
ciutat avanci, sigui cada vegada més justa, més
igualitària i més sensible sense oblidar les nostres
arrels ni renunciar a un futur més lliure i més equilibrat. I ho estem fent amb tothom que se’ns
apropa, perquè tenim la mà estesa i ens enorgullim de la nostra capacitat d’integració i de concòrdia.

Podríem allargar infinitament
aquesta editorial, però cal posar
un final i aquesta vegada el final
l’ha posat la ciutat de l’Hospitalet.
La ciutat, que a través del seu
consistori ha concedit una de les
set distincions ciutadanes d’enguany al Centre d’Estudis de
l’Hospitalet.

Moltes

gràcies l’Hospitalet i
moltíssimes gràcies a tots el que
confieu en nosaltres!

Nova “conversa” al juny per tractar del
Districte Cultural
Tornen les converses al
ciutadania i per a la cultura de
CEL’H i la propera serà el dila ciutat?. Aquestes són algumarts 7 de juny. En aquesta
nes de les preguntes a les que
ocasió es tractarà el tema de
mirarà de donar resposta l’Al"El Districte Cultural”, un probert Mercadé, que és el direcjecte que vol fer de la cultura
tor artístic de la Fundació
un element de transformació
Arranz-Bravo de l’Hospitalet
i una aposta pel creixement
de Llobregat, i des del 2015,
de la ciutat. Ha d’esdevenir
responsable de l'oficina del
un espai urbà d’experimentaDistricte Cultural de L’Hospitació i d’innovació en el qual la La zona de la ciutat que aplegarà el Districte Cultural let.
cultura sigui l’element proCom és habitual, l’acte coments culturals, com el Centre
motor i protagonista, i les arts, el Cultural Tecla Sala o la sala Sala- mençarà a les 20 hores a la seu
coneixement i la creativitat, els mandra. Quins són els objectius del CEL’H. Donat que la sala té
eixos principals. Es preveu que el del districte cultural? Quines em- una capacitat reduïda es fa neDistricte Cultural ocupi 25 hectà- preses culturals ja s'hi han ins- cessari confirmar l’assistència. La
rees delimitades pels barris de tal·lat? Quines activitats s'estan reserva de plaça es pot fer per coSanta Eulàlia i de Sant Josep, i duent a terme? Quins són els be- rreu electrònic a celh@celh.cat o
envoltat per importants equipa- neficis d'aquest projecte per a la al telèfon 93 338 60 91.

Torna el sopar de final de curs
Un any més preparem el Sopar de
final de curs. Com
ja és habitual repetirem la fórmula de
sopar a peu dret a
la seu del CEL’H
(Centre
Cultural
Metropolità Tecla
Sala a l’Espai Molí
Av. Josep Tarradellas i Joan, 44).
Aquest any serà
el dimarts 28 de juny a partir de les 20.30
hores.
Mantenim el preu de 10€ per adult i gratuït pels
nens. Les inscripcions es podran fer fins el dia 22
de juny per telèfon (93 338 60 91), preferiblement
en l’horari d’atenció al públic, dimarts, dimecres i
dijous, de 16 a 20 hores o al contestador. També
es podran fer mitjançant el correu electrònic
celh@celh.cat. En el moment de fer la reserva cal
que ens digueu el nombre de persones que vindran amb noms i cognoms. El pagament es farà el
mateix dia abans de començar.
Com ja ve essent habitual el dia del sopar organitzem alguna activitat cultural que faci diferent
i més atractiva l’assistència al sopar.

Enguany, el 28
de juny a partir
de les 19 hores el
Carles Ferrer, membre de la junta i resp o n s a b l e
dinamitzador
del
fons de blues de la
biblioteca
Tecla
Sala, ens farà una
explicació sobre el
fons en qüestió i les
seves característiques. A més, podrem comptar amb l’inestimable
participació de la Big Mama Montse, actual presidenta de Societat de Blues de Barcelona i el Joan
Ventosa, un dels principals responsables de la difusió i programació de la “música negra” a l’Hospitalet.
Donades les característiques de l’acte i l’espai
on es farà (Biblioteca Tecla Sala) es prega la confirmació de l’assistència. Igual que pel sopar ho
podeu fer al telèfon 93 338 60 91, dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 hores o bé per correu-e a
celh@celh.cat
No cal dir que un cop acabat aquest acte tothom que ho vulgui pot assistir al sopar de cloenda
del curs del CEL’H.

A punt l’exposició sobre “150 anys
de plans urbanístics a l’Hospitalet”
El 1860 és aprovat l’Eixample
de Barcelona proposat per Ildefons Cerdà. Aquesta experiència
influeix en la Llei d’Eixamples de
desembre de 1861 i en els projectes de moltes ciutats, com Madrid
(1860), Bilbao (1863), San Sebastián (1864), Sabadell (1865), Elx
(1866), Terrassa (1878), València
(1884), etc.
A l’empara d’aquesta nova legislació, l’any 1862 els germans
Morat van presentar a l’Ajuntament de l’Hospitalet el primer pla
urbanístic de la nostra història.
D’aleshores ençà han estat nombroses les iniciatives privades i públiques destinades a fer o
modificar un carrer o una plaça.
Aquesta exposició vol commemorar aquests 150 anys de planificació urbanística. Pretén explicar
el procés de disseny dels vials de
la ciutat, fent un repàs de les principals formes i episodis de l’ urbanisme hospitalenc.

Finalment, intenta difondre la
reflexió urbanística, mostrant com
la creació d’espai urbà és un producte de cada època i de les relacions
socials
que
s’hi
desenvolupen; el resultat de la
pugna d’interessos entre diferents
agents, un dels quals som els habitants de la ciutat.
En resum, pretén que sapi-

gueu perquè els carrers de l’Hospitalet són com són, i que us entrin ganes de participar en el
debat urbanístic.
La mostra que compta amb la
complicitat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet a través del Museu de
l’Hospitalet i de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU). Es divideix en 7 àmbits.
El primer fa referència al que
podem dir “Abans dels Plans Urbanístics (fins 1860)”; el segon es
referirà “Als primer plans (18601925)”; El tercer a les “Primeres
planificacions públiques (19261953)”; un altre es dedicarà al
“Desarrollisme (1953-1976)”; un
sisè àmbit es dedica a “ L’urbanisme en democràcia (19772015)” i finalment hi haurà un
espai dedicat al futur amb el títol
“Cap on anem?” (2016...).
L’exposició es podrà visitar al
Museu de l’Hospitalet a partir de
finals de juny i tot el mes de juliol.

El Centre d’Estudis, protagonista
en la presentació de diversos llibres
El Centre d’Estudis va
ser un dels organitzadors de la presentació
del llibre Bullying.Una
falsa salida para los jovenes, que es va fer el
13 d’abril a la sala d’actes del Centre Cultural
Metropolità Tecla i que
va comptar amb una nodrida representació de la
ciutat. Diferents professionals del món de l’ensenyament i psicòlegs
van prendre part en
aquesta presentació que
va aportar una mica més
de llum sobre aquest
problema que des de fa
uns anys afecta força es-

tudiants.
En l’acte hi van participar Mestres i professors de la ciutat que han
aportat les seves experiències a aquesta publicació que ha estat
editada pel psicopedagog José Ramón Ubieto

que també és coautor.
Aquest acte va ser
organitzat pel Casalet, El
Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet i
el Centre d’Estudis de
l’Hospitalet.
El CEL’H també va organitzar la presentació

del llibre Diccionario de
la guerra, la paz y el
desarme, una publicació
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau que es va
fer a la llibreria Abacus
de l’Hospitalet el dia 15
de març i que s’emmarca dins de l’àmbit de
treball del CEL’H sobre
“Cultura de la Pau”.
Dins d’aquest àmbit
també s’inclou la taula
rodona presentació del
llibre Combatir la islamofobia, que es va fer el
17 de març a la sala
d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla
Sala.

Un nou grup de patrimoni a la ciutat
El Centre d’Estudis
forma part del recent
creat grup de Patrimoni
de l’Hospitalet. Un grup
que inclou diverses entitats i organitzacions que
vetllen per la diferent tipologia de patrimoni.
Aquest grup inicia la
seva singladura amb
aquestes dues conferències. La primera, que
anirà a càrrec de Manuel
Domínguez, veí de l’Hospitalet, professor d’història i president del Centre d’Estudis L’Hospitalet i de
Matilde Marcè, presidenta de l’Ateneu de Cultura Popular. Per aquells que encara no coneixen el Manuel,
ha fet diverses publicacions i col·laboracions relacionades amb el patrimoni i la història d’Hospitalet i és
autor del blog localmundial. Si voleu saber més podeu
consultar http://localmundial.blogspot.com.es/
Enllaç a informació sobre Manuel Dominguez:
https://sites.google.com/site/autorslh/index-dautors/manuel-dominguez-lopez

Enllaç a informació
sobre Matilde Marcé:
https://sites.google.com
/site/autorslh/index-dautors/merce-i-pieramatilde
L’altra conferencia
anirà a càrrec de Ricard
Gutiérrez, Biòleg nascut
i veí de l’Hospitalet, treballa en conservació de
la biodiversitat a la Generalitat, exdirector de
les reserves naturals
Delta del Llobregat, ha
dirigit la xarxa d’espais naturals protegits, és coautor
de la llista d’ocells d’Espanya, ha fet decenes de publicacions i col·laboracions científiques. I si voleu
saber més sobre el Ricard podeu consultar dos blogs
seus (al primer trobareu el pregó que va fer aquest
mes durant la Festa Major de Sant Josep: http://lhnatura.blogspot.com/ http://birdspain.blogspot.com)
Enllaç a informació sobre Ricard Gutiérrez:
https://sites.google.com/site/autorslh/index-d-autors/ricard-gutierrez

Racó de llibres recomanats
Coordinat per Carolina
Batet i Susagna Escardíbul.
Participar a la ciutat. El
Consell de nois i noies de
l’Hospitalet. CEL’H. L’Hospitalet de Llobregat, 194 pàgines.
Número 6 de la Col·lecció del
Centre d’Estudis, “Josefina
Gómez Olivares”, el llibre és un
recull del recorregut d’aquest
consell que es va iniciar l’any
1999 en el context de l’impuls
de polítiques educatives a la
ciutat. El projecte va ser acollit
pel Casalet que ha estat un
dels seus dinamitzadors principals.

Diversos autors. La gestió
del medi ambient a l’Hospitalet. Quaderns d’Estudi
núm 29. CEL’H. L’Hospitalet
de Llobregat, 158 pàgines.
Aquesta vegada la coordinació
ha estat de Genís Pascual i en
la publicació podem trobar articles del mateix Genís Pascual,
el Marc Folch, el José Luis Casanova, Ricard Gutiérrez, Jesús
Vila i David Prieto. Tots de la
ciutat o amb vinculacions amb
l’Hospitalet. El llibre és una mirada panoràmica sobre el passat, el present i el futur del
medi ambient a la ciutat.
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