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II TROBADA D’AUTORS I AUTORES HOSPITALENCS 
BIBLIOTECA TECLA SALA 
DISSABTE, 18 DE DESEMBRE A LES 12 DEL MIGDIA 
 
“Primates, pirates, bruixes i bandolers, rebels, superhéroes y villanos, rojos y rojas, 
el vampiro y su locura, el obrero y su memoria, les dones bíbliques, l’educadora de 
ciutadanes,els anarcosindicalistes de l’Hospitalet...cop d’ull al passat de l’Hospitalet. 
Sóc en Teo, el Bulli, el déu de Bush, Rafael Barradas, Pepe Carvalho, Sabater Pi o 
Andreu Trias....Mi mundo es la palabra, esqueixada de versos, poemas a fondo perdido, 
contes a la vora del mort, la vida escrita por 
mujeres, veu postrema. Invisible.” 

  
   
 
 
 

 
Com diu en Carles Ferrer, bibliotecari, l’autor de la idea i coordinador d’aquest  
SEGON CATALEG, “som una ciutat visiblement plural, amb ciutadans diversos 
que escriuen llibres singulars. Les biblioteques públiques són un bon observatori  
d’aquesta realitat, com ho és el Centre d’Estudis de l’Hospitalet o com ho són les 
llibreries. I és des d’aquest observatori privilegiat que hem copsat també la  
dimensió sobrenatural de l’Hospitalet, allò que excedeix les lleis naturals, allò  
que és extraordinari. Voleu un fet més extraordinari que els més de cent llibres 
escrits en aquests darrers dos anys per autors i autores hospitalencs o vinculats  
a la ciutat? “ 

 
 

Us deixeu contagiar per aquest petit-gran món,màgic i fantàstic? 
 

Amb el desig de compartir amb tots i totes vosaltres, els compromisos i 
passions d’aquests més de 100 escriptors iescriptores hospitalencs,  
us esperem el dissabte dia 18 ! 

 
 



 
PER NADAL, REIS I CAP D’ANY ! 

    EL MILLOR REGAL, UN LLIBRE CEL’HESTIAL !  
 

Història de l’Hospitalet : una síntesi...  
Carpeta de plànols de l’Hospitalet.(L’Hospitalet és escola  ...)  
Victoriosos i derrotats: el franquisme a L’H.   

 
COL·LECCIÓ QUADERNS D’ESTUDI 
El cinema a l’Hospitalet... (13/14) 
Sobre dues rodes : la bicicleta... (15) 
L’H ciutat acollidora, expressions culturals...(16)       
El segle XX a debat [Jornades L’H, 75 anys...]. (17) 
L’habitatge a l’Hospitalet. (18) 

 
COL·LECCIÓ RECERQUES 
Similituds i diferències. La immigració dels anys 60...(1) 
Repetició de la jugada. Història social de l’esport a l’Hospitalet.(2)  
De la UEC al Club Muntanyenc. 50 anys d’excursionisme a l’Hospitalet.(3)  
Que lluny ens ha portat! 75 anys del Club Bàsquet l’Hospitalet.(4) 

 
I  PER ALS MÉS PETITS 
El conte dels Tocaboires de l’Hospitalet i el CD amb cançons de l’Hospitalet... 
(dels materials de L’Hospitalet és escola). 

 
 
I PER FELICITAR-NOS EL NADAL, EL DIA 22 DE DESEMBRE A 
LA TARDA, CAVA I PASTETES EN EL LOCAL! 

 
 

Us desitgem molt bones festes! 
La Junta del CEL’H 

 
 
 
ALTRES NOTICIES D’INTERÈS 

   
 VII MOSTRA D’ENTITATS A LA RAMBLA JUST OLIVERAS 

18 i 19 de desembre 2004.Tot i que com ja sabeu enguany el CEL’H no hi podrà ser present  
amb un estand, desitgem trobeu una estoneta per a fer-hi una passejada! 
 
AJORNAMENT DE LA CONFERÈNCIA PREVISTA EL DIA 14 DE DESEMBRE 
“ Les distingides senyores i senyoretes de l’Hospitalet. Poder i  associacionisme femení  
a principis del segle XX” a càrrec de la Mireia Mascarell. 

Passat les Festes Nadalenques, ja us informarem de la nova data! 
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