El cel’h comunica
Informació novembre 2004
ACTE CENTRAL DE COMMEMORACIÓ
150è ANIVERSARI DEL FERROCARRIL BARCELONA-MOLINS DE REI
21 de novembre del 2004
Comissió organitzadora: Associació d’Amics del Ferrocarril de l’Hospitalet, Centre d’Estudis de l’Hospitalet, Club
d’Amics del Ferrocarril de Cornellà i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Amb el suport dels
Ajuntaments (Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Cornellà i l’Hospitalet) i entitats d’aquestes localitats.

De l’Hospitalet :
08,00

Sortida de la Caminada Popular de l’estació de RENFE de L’Hospitalet.

10,45
11,00

Inici de la celebració a l’estació de L’Hospitalet.
Arribada del Tren “Centenari” a L’Hospitalet.Descobriment de la placa commemorativa i
parlaments.
Sortida del tren de L’Hospitalet.

11,10

11,15
11,30
11,45
12,00

09,00.Pas de la Caminada Popular per l’estació de RENFE de Cornellà.
09,30.Pas de la Caminada Popular per l’estació de RENFE de Sant Joan Despí.
10,15. Pas de la Caminada Popular per l’estació de RENFE de Sant Feliu de Llobregat.

Fins a Molins de Rei:

Arribada del Tren del Centenari a Cornellà. 11,25 Sortida del tren de Cornellà.
Arribada del Tren del Centenari a Sant Joan Despí. 11,40, sortida del tren de Sant Joan Despí.
Arribada del Tren del Centenari a Sant Feliu de Llobregat. 11,45, arribada de la Caminada Popular a Molins de Rei.
11,55, sortida del tren de Sant Feliu de Llobregat.
Arribada del Tren del Centenari a Molins de Rei. Descobriment de la placa commemorativa,
parlaments i actuacions a càrrec d’entitats del municipi. Visita a l’exposició itinerant
commemorativa a la Sala d’Exposicions de la Caixa del Penedès.

...a 18h El tren Centenari, es podrà visitar a l’estació de Molins de Rei, fins a les 18h

Si voleu adquirir el llibre, ho podeu fer al local del CEL’H (Preu venda: 15€).
Recordeu que l’exposició itinerant podreu veure.la a l’Hospitalet del 14 d’abril al 15 de maig, al Centre
Cultural Barradas.
Font imatge: Arxiu M.Tuells

BEQUES I AJUTS A LA RECERCA
Beques l’Hospitalet.22 de novembre 2004 (termini presentació )
Conveni subscrit entre la UB i l’Ajuntament de L’H

Dues beques de recerca sobre l’estudi de l’evolució de la ciutat de L’H ( Espai, poblament i societat;
patrimoni, art i cultura i economia i tecnologia). Estudiants,tercer Cicle UB.
El CEL’H, forma part del Jurat de selecció representat pel Carles Santacana.

Fundació Caixa Catalunya.30 de novembre 2004 (termini presentació)
Convocatòria 2005 adreçada a persones vinculades a una entitat sense finalitat de lucre per a la
realització de Projectes Culturals sobre Patrimoni i Lectura.
→

Tota la informació i les Bases estan penjades a la Web del CEL’H, http://www.cel’h.org

i...el desembre, reserveu-vos a l’agenda!
14 de desembre,dimarts (dia encara per confirmar) a la seu del Centre
d’Estudis de l’Hospitalet
“ Les distingides senyores i senyoretes de
l’Hospitalet.Poder i associacionisme femení a principis
del segle XX”
Conferència a càrrec de Mireia Mascarell,antropòloga i membre
de la Junta del CEL’H.

18 de desembre,dissabte, a les 12 hores del migdia a la Biblioteca
Tecla Sala.
Presentació de Ciutat plural. Llibres singulars.

Autors i autores de l’Hospitalet, 2003-2004

Idea i organització a càrrec de la Biblioteca Tecla Sala
( Xarxa municipal de biblioteques/Ajuntament L’H) amb la
col.laboració del Centre d’Estudis de l’Hospitalet i de
Perutxo Llibres, editors de l’anterior catàleg i, que enguany,
editarà l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Coberta catàleg.2002

ACTUALITAT. FONS EDITORIAL DEL CEL’H
Que lluny ens ha portat!.75 anys del Club Bàsquet
l’Hospitalet.L’H,CEL’H,2004 ( Recerques;4)

Preu venda : 14€

