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AMB EL SETEMBRE TORNEM A REPRENDRE L’ACTIVITAT 

 
Amb menys calor i amb la llum i els colors que ens apropen ja a  la tardor, tornem a reiniciar les 
activitats, els projectes, les reunions dels grups de treball ... Els 5 Serveis que oferim des del 
CEL’H: BABEL’H, Investiguem l’Hospitalet, Suport als Treballs de Recerca de Batxillerat i FP, 
Conèixer l’Hospitalet i Acolliment d’alumnes de Pràctiques, ja estan a ple rendiment i comencen a 
arribar els primers usuaris/es del curs. 

 

DEBAT:”PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL CEL’H. IDENTIFICAR 
LES PRIORITATS”. LES PRIMERES CONCLUSIONS I DECISIONS! 
 
Al llarg d’aquests darrers anys,  els usuaris i usuàries dels Serveis s’han triplicat. 
Lamentablement, els recursos humans, el fet de seguir en un local de lloguer i, molt 
especialment, la manca de recursos econòmics suficients,  no han seguit la mateixa trajectòria. 
Per aquest motiu i,  com ja sabeu, la Junta del CEL’H, davant la que anomenem “crisi de 
creixement de l’entitat”, va iniciar fa més de sis mesos,  seguint les pautes decidides en la 
darrera assemblea general d’associats/es,  un debat que té com a objectiu fer viable la 
continuïtat de l’entitat a la ciutat a partir de: 1) L’elaboració d’una diagnosi que ens permeti 
identificar les prioritats; 2) L’adequació de la gestió, la producció, les activitats i serveis del 
CEL’H; 3) La optimització dels recursos humans;  4) la millora dels recursos econòmics.  
 
Una de les conclusions d’aquest debat, encara obert i en procés, ha estat la decisió de: 

 Prioritzar els Serveis i, per tant, l’atenció als usuaris i usuàries.  
 Donar suport i fomentar els treballs i projectes de recerca i investigació local. 
 Participar en aquells àmbits estrictament vinculats a la dinàmica dels Centres d’Estudis i a 
temes vinculats a la ciutat quan aquests tinguin correspondència amb els treballs en curs del 
CEL’H  i/o hi hagin associats/es disposats a fer-ne el  seguiment i  la  dinamització. 

 
Aquesta decisió, malauradament, comporta  que el CEL’H deixarà de formar part de L’H ESPAI 
DE DEBAT  després del cicle de debats  entorn a les properes eleccions autonòmiques, Catalunya 
i ara què? (vegeu el follet adjunt). També, comunicarem la nostra baixa com a membres del 
CONSELL MUNICIPAL DE LA SOSTENIBILITAT en el proper Plenari d’octubre. 
Com entitat seguirem fent tot el que estigui al nostre abast pel que fa a la informació i  difusió 
de les activitats d’aquests dos col·lectius. Hem de dir que ha estat un plaer ser companys 
d’aquest (desitgem) llarg viatge d’aquests dos àmbits d’actuació. 
 
 



CONGRESSOS, JORNADES I  BEQUES 
Amb el suport de la Coordinadora de Centres d’Estudis i l’ IRMU. 
20, 21 I 22 D’OCTUBRE. JORNADES “ ELS CENTRES D’ESTUDIS I EL PATRIMONI CULTURAL. 
EL PAPER DELS CENTRES D’ESTUDIS EN LA PROTECCIÓ, RECERCA I DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI”. Centre Cultural Can Fabra (c. del Segre, 24-32, 08030 Barcelona. Organitza el Centre 
d’estudis Ignasi Iglésias. Inscripcions fins el 8 d’octubre.  
 
15 BEQUES DE 2000€ A PROJECTES DE RECERCA “ LA GUERRA DEL FRANCÈS DES DEL 
MÓN LOCAL I COMARCAL”. Beques convocades per l’ Institut Ramon Muntaner (IRMU) Fundació Privada 
dels Centres d’Estudis de Parla Catalana. Poden optar-hi investigadors/es dels Centres d’Estudis que de 
manera individual o col·lectiva presentin una proposta que s’adeqüi a les bases. EL termini de presentació de 
les sol·licituds és fins el 24 de novembre de 2006.  
 

Interessats/es connecteu amb el CEL’H www.celh.org/ 93 338 60 91. 
 

4 D’OCTUBRE. JORNADES MUSEUS I CENTRES D’INTERPRETACIÓ DINS L’ÀMBIT 
ETNOLÒGIC A CATALUNYA: GESTIÓ CULTURAL EN UN ESCENARI D’INTEGRACIÓ SOCIAL. 
Museu del Traginer/Col·lecció Antoni Ros. Igualada. WWW.museudeltraginer.com             
 
CIUTAT. INFORMACIONS D’INTERÈS SELECCIONADES  
 
1 D’OCTUBRE. MATÍ DE 9 A 14H. VISITA AL DELTA DEL LLOBREGAT. Sortida organitzada per 
l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Preinscripció del 18 al 29 de 
setembre. Es recomana un màxim de 6 persones per entitat.  
 
Els interessats/es connecteu amb el CEL’H abans del dia 29 de setembre. Al Servei de BABEL’H del 
CEL’H ( dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20h) podeu consultar més de 60 treballs d’investigació 
relacionats amb el Delta del Llobregat. A  www.celh.org podeu cercar el detall d’aquesta relació (paraula 
clau: Delta del Llobregat). 
 

 
19 DE SETEMBRE AL 10 DE DESEMBRE. EXPOSICIÓ PARAULA DE  MEDUSA 
al MUSEU D’HISTÒRIA DE L’HOSPITALET (coproduïda amb el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya). ”La Medusa, peça original d’època romana trobada a 
l’entorn de l’ermita de Santa Eulàlia de Provençana, el segle XIX és una de les restes 
arqueològiques més antigues trobades a la ciutat i des de l’any 1995 és el símbol del 
Museu”. Núria Beita i Sònia Guerra són les curadores d’aquesta exposició. No us la perdeu! 
 

 
PUBLICACIONS D’ASSOCIATS/ES. 
Converses amb Agustí de Semir. Botey i Vallès,Jaume. Quaderns CJ. Núm. 
136 bis (octubre 2005). Reeditat (setembre 2006)  amb motiu de la seva mort.  
El podeu consultar al Servei de BABEL’H del CEL’H 

 
Agustí de Semir, advocat defensor de nombrosos processats antifranquistes,  
entre d’ells alguns de l’Hospitalet, morí el passat 16 d’agost de 2006. Als seus 
89 anys i citant les paraules d’en Jaume Botey ” ...va fer de la seva cara i la seva 
figura el viu retrat del seu esperit, ample, obert, de grans abraçades, corpulent, 
tendre, sorollosament rialler. Ara, de caminar  lent, “ és difícil fer-se vell”, 
repetia.. però,  seguia ràpid en el pensament amb una exel·lent memòria com 
abans...”  El passat dia 20 de setembre una representació de la junta del CEL’H 

conjuntament amb persones procedents d’àmbits molts diferents,  vam participar a la trobada cívica a 
l’església del Sagrat Cor de Barcelona compartint  el nostre adéu a  Agustí de Semir, recordant la seva 
trajectòria i la seva immensa generositat. 
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