El cel’h comunica
Informació maig 2005
US CONVIDEM A LA PRESENTACIÓ
DEL QUADERNS D’ESTUDI, 19.
Dijous dia 16 de juny de 2005 a les 19,30h
Sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
Biblioteca Central Tecla Sala.
Amb aquest nou exemplar de Quaderns d’estudi, seran ja 19
números publicats i al voltant de 17 anys de trajectòria. El propòsit
inicial de publicar un número per any no s’ha pogut complir aquest
cop. Altres projectes, activitats i l’atenció continuada dels Serveis,
sumats a les limitacions dels propis recursos humans i econòmics de
l’entitat, ens han obligat a donar prioritat i ajornar l’edició d’aquest
Quaderns i la seva presentació. Tot i així estem satisfets de que
l’any 2004, la col·lecció Recerques del CEL’H hagi pogut comptar amb la publicació d’un nou treball
monogràfic Que lluny ens ha portat!. 75 anys del Club Bàsquet l’Hospitalet, patrocinat pel propi Club
Bàsquet L’Hospitalet i del que n’és autor l’Enric Gil, periodista i soci del CEL’H i que com ja sabeu el vam
presentar el mes de desembre passat.
La presentació d’aquest nou Quaderns, tenint en compte que enguany és “l’any del llibre” hem
considerat oportú fer-la en el marc de la Biblioteca Central de la nostra ciutat. També volem que
esdevingui una oportunitat per retrobar-nos els associats/es i amics i amigues del CEL’H abans de les
vacances d’estiu. No hi falteu! Més endavant rebreu la invitació per recordatori !
Quaderns,19 a diferència del número anterior un monogràfic sobre l’habitatge, recull una miscel·lània
d’articles diversos i de diferents autors i autores:


“La voz como testimonio. Mujeres sindicalistas de l’Hospitalet”, de la historiadora Consuelo Asins Muñoz,
analitza l’actuació de dones que des dels sindicats han lluitat en dècades anteriors per una millora de les
condicions laborals i de vida dels treballadors i treballadores.



“La Voz del Llobregat i l’Estaca: Dos oasis per a dues èpoques en el desert de la premsa periòdica a
L’Hospitalet de Llobregat”, on el periodista Albert Balanzà i Prims, analitza les diferents experiències que
s’han portat a terme a l’Hospitalet amb la finalitat de dotar la ciutat d’una premsa escrita pròpia.



“Una aproximació a l’estudi de les alteracions territorials del terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat (1920 i 1933)”, elaborat pel geògraf Jordi Ferrer i Pumareta, analitza els processos que van
donar lloc a la pèrdua de retalls del territori, com va ser la Zona Franca i el menys conegut de Finestrelles.



“Projecció d’una cartografia artística a l’Hospitalet. El taller de Pubilla Kasas (1977-2002)” de Dolors
Juárez Vives, llicenciada en Belles Arts, analitza una experiència innovadora d’educació, dinamització cultural
i artística de la nostra ciutat.



“Coneixements, usos i actituds sobre la llengua catalana a l’Hospitalet de Llobregat”, on la filòloga Anna
Simó i Castelló, analitza l’ús del català a l’Hospitalet des de diferents perspectives i en el marc comparatiu d’
altres poblacions i del conjunt de Catalunya.

Dimecres dia 22 de juny de 2005 a les 19,30h

Sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
Biblioteca Central Tecla Sala
Un grup d’estudiants universitaris i de joves de la ciutat han produït un documental “casa” en suport
DVD sobre l’habitatge. Sergio García, Ana Herrera, Alberto Lozano, Dani Monserrate i Miriam Sánchez
del col.lectiu “ La Bombeta” que han estat usuaris/es del Servei de BABEL’H del CEL’H i als quals hem
donat suport al llarg del seu procés de treball, han considerat interessant fer públic aquest treball
audiovisual a través de la nostra entitat, en el marc d’una taula rodona per parlar de l’habitatge a
l’Hospitalet en general i del documental en concret. Els ponents que participaran a la taula rodona
són: Mateo Revilla de la Federació d’AAVV; Albert Martínez, de l’Assemblea d’Okupes; Daniel
Montserrate, membre de la Plataforma contra l’Especulació i Mireia Mascarell del CEL’H.

I TAMBÉ... EL MUSEU D’HISTÒRIA DE L’HOSPITALET INAUGURARÀ
L’EXPOSICIÓ: CARRER DEL XIPRERET, EL TEMPS CONDENSAT. FOTOGRAFIES
DE JORDI MORERA. Dimarts 14 de juny de 2005 a les 19,30h
“Hi ha llocs a L’Hospitalet on el temps es mostra molt condensat, i ho fa de tal manera que ens permet anar enrera sense perdre el
sentit del present, de la realitat. L’Exposició que es presenta al Museu tracta d’un d’aquests lloc: el carrer del Xipreret... Les
fotografies de Jordi Morera ens mostren el carrer tal com és avui. Un treball artístic que alhora esdevé document històric....” (Extret
del catàleg).

L’exposició es podrà veure del dia 14 de juny al 30 de setembre de 2005.

BON VIATGE MIREIA...
En record de la sòcia i amiga Mireia Tapiador
El 29 de març a conseqüència d’un lamentable i injust accident mortal de tràfic, la Mireia i també el seu
pare ens van deixar. La Mireia de 27 anys llicenciada en Educació Física per l’INEFC de Barcelona,
professora de la Universitat de Vic i de l’Escola Superior ESERP, era sòcia del CEL’H. Com molts de
vosaltres ja sabeu estava realitzant la seva tesi doctoral sobre la “Història Social de l’Esport a
l’Hospitalet. De les bases de la política esportiva a l’esport del segle XXI”. Per dur a terme aquesta
investigació la Mireia havia gaudit del recolzament econòmic i humà del CEL’H, la Fundació Caixa
Sabadell, l’INEFC de Barcelona, el Centre for Research into
Sport and Society (Anglaterra) i una beca de recercaAjuntament de l’H –UB, 2003. De fet, després de la Setmana
Santa la Mireia havia de lliurar el seu treball per a la beca al
Museu i presentar el setembre proper la seva tesi doctoral. La
mare de la Mireia amb una actitud valenta i positiva ens ha
comunicat la seva decisió de donar continuïtat i acabar la
recerca de la Mireia, amb el suport de la Núria Puig (tutora de
la tesi) i dues alumnes de l’INEFC. El treball no cal dir-ho
comptarà amb tot el nostre suport i recolzament des del CEL’H. Aquesta decisió potser d’alguna
manera ens projectarà la Mireia i el fruit del seu treball la farà més present. Des del CEL’H el nostre
condol i suport a la mare, germanes i company. Mireia! et tenim en el nostre record i ... quan pensem
en tu encara sentim el teu riure!. Bon viatge alegre Mireia!

