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RECORDEU-HO, DIJOUS DIA
10 DE NOVEMBRE, ASSEMBLEA
GENERAL D’ASSOCIATS I ASSOCIADES!
Sala d’actes de la planta baixa del local del CEL’H a les 19h.
11,12 i 13 DE NOVEMBRE DE 2005
HISTÒRIA I MEMÒRIA: EL FRANQUISME I ELS SEUS EFECTES ALS
PAÏSOS CATALANS.
“En aquests col.loquis de tardor
organitzats
pel
Centre
d’estudis
Comarcals de Banyoles i la Universitat
de Girona amb el suport del CEFID-UAB,
es pretén reunir diversos especialistes que
han tractat la llarga dictadura des de
diferents angles i punts de vista. Un dels
temes centrals és la repressió i les seves
conseqüències tot i fent un recorregut
cronològic i conceptual que s’inicia amb
la fi de la Guerra Civil i finalitza en els
anys de la derogació de la dictadura franquista donant a conèixer i treure a la superfície els
darrers avenços en el camp de la recerca”.Per a més informació i fer les inscripcions truqueu
al CEL’H o entreu a www.banyoles.org

24, 25 i 26 DE NOVEMBRE
VII CONGRÉS D’HISTÒRIA LOCAL DE CATALUNYA
CULTURA LOCAL, CULTURA NACIONAL
“L’AVENÇ (Plecs d’història local) convida a l’anàlisi de la producció i la
difusió cultural en l’àmbit local,des del punt de vista territorial, com les
esmentades del de les relacions entre produccions i els discursos
culturals de caràcter nacional a l’època contemporània. El Congrés vol
aplegar investigadors de totes les especialitats: estudiosos de la premsa,
la literatura, la música o la història de l’art, sense oblidar les diverses
plataformes culturals, públiques o privades, que incideixen en el procés
cultural. Tot plegat, en el camí de construir una història cultural a partir
d’aquestes propostes sobre el conjunt del territori, a més de les diverses
aportacions personals”.
Els àmbits d’anàlisi que es proposen són: 1. La producció cultural realitzada des del món local.
2. El seu impacte i les relacions que s’estableixen amb la cultura nacional. 3. La influència del
món local i les seves especificitats (escola olotina, món catòlic vigatà, republicanisme federal,
ateneisme obrer, etc). 4. Els ritmes de difusió cultural en funció de l’element territorial. Per a
més informació i fer l’inscripció, truqueu al CEL’H o entreu a www.lavenç.com

DEL 18 D’OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE. EXPOSICIÓ “ FENT VIA”
Centre Cultural Barradas. De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h i
diumenges i festius de 11 a 14h

Us recordem que encara esteu a temps de visitar aquesta
exposició modesta,però, del tot interessant, organitzada pel
CEL’H i els Amics del Ferrocarril de l’Hospitalet.
També podeu comprar el llibre, de Carles Urkiola, El carril
de Barcelona a Molins de Rei i Martorell al CEL’H. (14€)

INFORMACIÓ PER ALS HISTORIADORS/ES I ASSOCIATS I/O USUARIS DEL CEL’H
FiTXA DE DADES BÀSIQUES CHCC-AGAUR DELS El Centre d’Història Contemporània de
Catalunya (CHCC), i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat
de Catalunya, ens ha demanant la col·laboració dels Centres d’Estudis en la creació d’un portal científic a
Internet que inclou un directori dels investigadors/es catalans que han treballat o treballen la història
moderna i contemporània de Catalunya o d’arreu. Es tracta de crear una eina de comunicació per a la
comunitat científica que permeti tenir coneixement de les diferents línies d’investigació desenvolupades o
en curs, i de les persones de referència. Els socis i sòcies i usuaris i usuàries que ho considereu oportú
poden omplir la fitxa i donar el consentiment personalment en el local del CEL’H o bé per correu
electrònic (en aquest cas demaneu-nos la fitxa: celh@catalonia.net i us la farem arribar).

DARRERS DOCUMENTS I PUBLICACIONS ENTRATS A BABEL’H
Ja tenim a la vostra disposició les actes del IV Congrés
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana Església, societat i poder a les terres de parla
catalana.
I també el document d’ ICV A l’Hospitalet, primer
les persones.Una ciutat per conviure, créixer i ser feliç
publicat per la Fundació Nous Horitzons.

LLIBRES RECENTS PUBLICATS I PRESENTATS PER ASSOCIATS/ES
I/O COL·LABORADORS/ES DEL CEL’H.
Els trobareu a la Llibreria Perutxo de l’Hospitalet. Felicitats als autors i autora!
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