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US CONVIDEM I ANIMEM A DEBATRE SOBRE 
EUROPA! 
 
Aquest és el VIè Cicle de conferències i debats, organitzat per l’H espai 
de debat, plataforma d’entitats formada per Tr3s qu4rts x 5inc qu4rts, 
Perutxo llibres, el Taller de Pubilla Kasas, el Cine Club l’Hospitalet, la 
Fundació Akwaba i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i del qual us hem fet 
arribar l’opuscle amb l’explicació, el contingut i el nom dels ponents. 
 
En aquest nou Cicle i coincidint amb el procés de ratificació o no de la 
Constitució Europea, ens hem plantejat 3 debats que tant des d’un discurs 
acadèmic, associatiu com de partits, ens permeti entendre millor i 
reflexionar sobre l’Europa que tenim, l’Europa que ens proposen i l’Europa 
que vol la ciutadania.  
 
US RECORDEM LES DATES DELS DOS PROPERS DEBATS:  
 

 Dimecres, 9 de febrer, a les 19,30h al Centre Cultural Barradas 
     LA EUROPA QUE VOLEM ELS CIUTADANS/ES (taula associacions) 

 
 Dijous, 17 de febrer a les 19,30h, al Centre Cultural Barradas 

     LA CONSTITUCIÓ EUROPEA (taula partits) 
 

 
PUBLICACIÓ DEL IVrt CICLE DE CONFERÈNCIES I DEBATS 
L’H, ESPAI DE DEBAT  
 
També, i a càrrec de l’entitat “Tr3s qu4rts x 5inc qu4rts, grup d’opinió”  
s’ha fet la transcripció i edició del Cicle Democràcia i Participació amb les 
sis conferències que es van realitzar de març a octubre del 2003.  
 
Temes com “La Democràcia Amençada”; la veu de les Plataformes “Nunca Mais”, 
“Defensa de l’Ebre”, “Aturem la Guerra”; els “Pressupostos Participatius”; les 
propostes dels partits en les darreres Eleccions Municipals; Catalunya... i ara que?. 
I, els seus ponents Josep Ramoneda, Xurxo Souto, Angel Aznar, Yolanda Fresnillo, Juan Montiel, Soledad 
Alvarez, Meritxell Borràs, Anna Simó, Ramon Luque, Juan Carlos del Rio, Celestino Corbacho, Ignasi Riera i 
Vicenç Navarro poden esdevenir en aquests moments, a 2005, una interessantíssima lectura d’allò que es va 
debatre amb la situació i perspectiva del passat 2003. 
 

→ Podeu consultar aquesta nova publicació al servei de BABEL’H del CEL’H . 



 
 
ASSOCIACIÓ EL PONT DE LA LLIBERTAT. L’HOSPITALET 
ANTIFRANQUISTA 
 

El dia 15 de juny de 1995, divuit anys després de les primeres eleccions democràtiques del 
postfranquisme, es presentava en públic a l'Hospitalet el col.lectiu de l’Hospitalet antifranquista, que tal 
i com diu el Manifest de constitució, és un  col.lectiu producte de múltiples voluntats que té dos senyals 
que el defineixen: d'una banda, hi cap tothom que vulgui recuperar els valors propis de l'antifranquisme 
actiu, i de l'altra, treballar per la recuperació de la memòria històrica. 
 
Aquest col.lectiu, vinculat al CEL’H com un grup de treball, al llarg d’aquests anys ha mantingut  una 
estreta col·laboració amb  l’Arxiu Històric de la ciutat (coordinador de la proposta de realitzar 
entrevistes a les persones que havien participat en la lluita antifranquista, fer-ne les transcripcions i 
crear un fons documental ) i amb el Grup de treball d’anàlisi de l’antifranquisme del CEL’H (format per 
5 historiadors i historiadores i 2 antropòlogues), que es proposa amb aquesta recerca analitzar el 
moviment antifranquista, el que va suposar per a la nostra ciutat i la consecució de la democràcia, 
utilitzant com a font principal els testimonis orals).  
 
Com ja us hem anat informant i quedava recollit en la Memòria, al llarg d’aquest passat any 2004 el 
col.lectiu l’Hospitalet Antifranquista, ha estat treballant per constituir-se com associació amb 
personalitat jurídica pròpia. El passat dia 27 de gener del 2005 es va realitzar l’acte de 
presentació formal de l’associació El Pont de la Llibertat. L’Hospitalet Antifranquista, així com la 
inauguració de la seva nova seu al barri de Sant Josep (edifici municipal del C. Mare de Déu de la 
Mercè, 20, 5ª planta ). 
 

Des del CEL’H felicitats i molt bona sort! 
 
           

EN RECORD DE MIQUEL PORTER I MOIX 
 
El passat mes de novembre ens deixava el catedràtic  
d’ Història del Cinema, Miquel Porter i Moix. La seva 
dilatada tasca en la docència, la recerca o la gestió pública 
va estar sempre marcada per la senzillesa i l’espontaneitat 
d’aquells que, no per savis, deixen de ser humils.  Als anys 
60 i 70 era habitual la seva presència a l’ Hospitalet com 
animador d’innombrables cinefòrums. Més tard, al 1996, va 
signar el pròleg d’ El Cinema a l’Hospitalet”. A la imatge el 

veiem a la presentació d’aquell Quaderns d’estudi ( 13-14, CEL’H), acompanyat dels autors de la recerca, 
l’Oscar Garcés i la Núria Toril.     
                                                                  

Que tinguis un bon viatge, Miquel ! 
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