
 

 

El cel’h comunica 
Informació 27 de maig de 2003 

 
 
Benvolguts associats i benvolgudes associades, 
 
L’H ESPAI DE DEBAT 
 
Dins el Cicle de Democràcia i Participació de l’H espai de debat, en el que 
el CEL’H  participa, us hem d’informar que queda desconvocat el debat 
previst per al 3 de juny. Problemes  d’agenda de darrere hora del ponent 
Juan Luís Cebrian,  no faran possible la realització del debat sobre La 
democràcia és Participació. 
 
I COM A UNA ALTERNATIVA INTERESSANT US CONVIDEM A 
PARTICIPAR A LA IX  FESTA DE LA DIVERSITAT DE L’HOSPITALET  
 

 
 
Que organitza La Comissió de Festes de 
Collblanc-la Torrassa, dissabte 8 de juny al Parc 
de la Torrassa  
 
A les 10h comença la Festa amb actuacions, 
activitats, estands de les ONGs, mostres 
gastronòmiques.... Clourà la diada cap a les 19h 
l’actuació de Labordeta i dels Camàlics. 
 
 

A la Carpa de Debats: 
 
11h – Situació actual de la immigració. Hamid Hilal (Departament de 
Migracions del Barcelonés-CCOO) i Gladys Vargas (Fundació Clariana). 
 
12,30 – Els conflictes oblidats. Un representant de la comunitat Palestina a 
Catalunya, Tatiana Roa (Colòmbia) i l’N’Guessan Yao (Costa d’Ivori). 
 
17h – El negoci de la reconstrucció a l’Iraq amb l’Arcadi Oliveras 
(President Justícia i Pau) i Piu Alib (filòleg. Comunitat iraquiana a 
Barcelona). 



 

 
 
BASES BEQUES L’HOSPITALET – UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
Us volem comunicar també que dins el marc del conveni subscrit entre la 
Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet, s’han convocat tres 
beques de recerca per a estudiants de tercer cicle de la Divisió de 
Ciències Humanes i Socials de la UB  per al curs 2002-2003. 
 
Breument us fem relació d’alguns dels punts més importants de la resolució 
que conté la convocatòria: 
 

Línies de recerca: 
1.- Els processos migratoris i les seves expressions 
2.- Patrimoni, cultura i ciutat 
3.- Patrimoni industrial i història de les indústries 
hospitalenques 
4.- Història local: segles XV-XVIII 
5.- Història oral de la ciutat. 

 
Sol·licituds i termini de presentació 
L’imprès normalitzat de sol·licitud es facilitarà a la 
Secció d’Afers Econòmics de la Divisió o be al 
Museu de l’Hospitalet. 

 
Les sol·licituds un cop complimentades  hauran de presentar-se al 
Museu de l’Hospitalet. 
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 4 de juny de 
2003, a les 13 hores. 
 

Per a més informació sobre aquestes beques,  l’Ajuntament de l’Hospitalet 
ens ha facilitat la següent adreça: http//www.l-h.es/cat/cultura..shtm 
 
Des del CEL’H pensem que s’hauria d’ampliar el termini per a la presentació 
de les sol·licituds ja que ens sembla un espai de temps molt escàs  tenint en 
compte que aquesta convocatòria  no s’ha potenciat suficientment a la 
ciutat.  
 
I des del Cel’h de moment res més, rebeu una abraçada, 
 

L’Equip de Junta 
CEL’H 
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