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RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

 
La confluència d’importants esdeveniments, tant a nivell ciutadà com institucional, sobre la 
recuperació de la memòria històrica- 75è aniversari de la República/ Presentació del Govern 
Espanyol (compromís de fer-ho en aquests dos propers mesos) d’un Projecte de Llei  per a la 
recuperació de la memòria/Tramitació al Parlament de Catalunya de la Llei del Memorial 
Democràtic i promoció d’una nova institució- el Memorial Democràtic / Col·loqui Internacional 
sota el títol “Memorial Democràtic: Polítiques públiques de la memòria” ( dies 24 i 27 d’octubre, 
2006) organitzat per la Generalitat ...-  li donen un caire d’’excepcionalitat a l’any 2006. 

 

A L’HOSPITALET, EL DIA 19 DE MAIG ES CELEBRARÀ L’ACTE 
DE COMMEMORACIÓ DELS 75 ANYS DE LA 2a REPÚBLICA. 
Palauet de Can Buxeres,18h. 
 

Acte institucional organitzat per l’Ajuntament de l’Hospitalet i la col·laboració de la nostra 
entitat amb la Conferència l’Hospitalet, en els anys de la Segona República, a càrrec de Joan 
CAMÓS, historiador i membre de la Junta del CEL’H. Agraïm, el suport a nivell d’imatges i 
documental de l’Arxiu Municipal. Arxiu Històric i del Museu d’Història de L’Hospitalet. 
 
Intervindran l’alcalde la la ciutat, senyor Celestino CORBACHO i el Conseller de 
Relacions Institucionals i Participació i impulsor del Programa del Memorial Democràtic 
de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan SAURA. 
 

US CONVIDEM MOLT ESPECIALMENT A PARTICIPAR-HI 

  
VIè CONGRÉS DE LA COORDINADORA DE 
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA. 
Dies 3 i 4 de novembre de 2006. Auditori del 
Museu d’Història de Catalunya. 

El termini d’inscripció ja està obert. La quota reduïda per 
als socis i sòcies dels centres d’estudis és de 40€ (incloent les Actes) i 30€ (sense actes). 

Els interessats/es podeu passar per la seu de l’entitat per recollir el programa, 
omplir la butlleta d’inscripció i abonar l’import. 



 

PLA DE CULTURA: L’HOSPITALET, CIUTAT I 
CULTURA. 20 DE MAIG I 15 DE JUNY  
 L’Ajuntament, d’acord amb el  Pla d’actuació municipal (PAM) aprovat per al 
mandat 2003-2007, el passat dia 9 de maig, va fer la presentació pública del 
document de síntesi de la diagnosi de la cultura a l’Hospitalet (WWW.canal-
h.net/docs/ciutat_cultura/cultura.htm). Aquest treball ha estat realitzat 
per un equip d’experts i professionals de la Diputació de Barcelona.  L’Àrea 

d’Educació i Cultura ens ha fet explícita la voluntat de comptar amb la participació activa de les 
entitats, els artistes i els professionals, així com amb les persones usuàries dels serveis 
culturals de la ciutat, convidant-nos a expressar les nostres  opinions i plantejar propostes.  

La 1a sessió serà el proper dia  20 de maig de 10 a 14h . Es proposen tres taules de debat que 
funcionaran simultàniament: 1.Les aportacions de la cultura  a la definició del model de ciutat/2. Els 
serveis culturals, els programes i els equipaments culturals/3. El suport a la creació artística. 
 
La 2a sessió es realitzarà el  15 de juny, de 19,30 a 21h. Sessió conjunta de les 3 taules de treball i  
conclusions. Lloc: Auditori de la Farga. 

 
TOTS ELS ASSOCIATS/ES QUE ESTEU INTERESSATS EN PARTICIPAR-HI, 
feu-nos-ho saber (e-mail, telèfon) indicant les vostres dades (nom, adreça, 
telèfon, correu electrònic) i la taula a la qual us voleu inscriure.  
 

7es JORNADES CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES DE 
SECUNDÀRIA DE L’H. 25 i 26 DE MAIG I 8 DE JUNY. 
Organitzades per l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament i la 
col·laboració del CEL’H a la Comissió organitzadora junt amb altres 
centres educatius i institucions. 
► Exposició pública dels treballs seleccionats (àmbits: ciutat, tècnic 

experimental, expressió, socials, igualtat de gènere): Dies 25 (matí i 
tarda) i 26 de maig (matí). Lloc Centre Cultural Tecla Sala, sala d’actes. 

► Lliurament de premis: Dia 8 de juny (matí) al Centre Cultural la Bòbila.  
 

PUBLICACIONS D’ASSOCIATS/ES  
 
          
 
 
 
 
 
 

Carles Enrech. Industria i Ofici. Conflicte social   i 
jerarquies obreres en la Catalunya tèxtil (1881-1923). 
Servei Publicacions UAB, 2006. 

Carles Santacana L’esport català en imatges, dels 
inicis a la Guerra Civil.. Ed. Les Punxes, abril 2006 

 


