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NOVEMBRE: Pla especial urbanístic de protecció i millora del conjunt 
històric de l'entorn del carrer del Xipreret. 
El llarg procés de treball realitzat a través de la Comissió de participació (Ajuntament, CEL’H i 
representants dels veïns del c. Xipreret), iniciat el mes de maig de 2004, ha permès, tot i que 
d’una manera més pausada de la que hauríem desitjat, que finalment la reitereda demanda del 
CEL’H i els veïns, s’hagi concretat en l’encàrrec de la redacció del Pla Especial ((maig 2006), de 
part de l’Ajuntament, a l’arquitecta Glòria Bassegoda. Conjuntament amb l’arquitecte senyor 
Asarta, ja havien actuat anteriorment com especialistes de Patrimoni i perfectes coneixedors 
d’aquest nucli històric, en qualitat de tècnics assessors externs de l’Ajuntament a la Comissió.  
 
Els documents: dossier Casc Antic L’H. Conjunt històric ..., elaborat pel CEL’H i la C.Xipreret (23-11-2004) 
i l’esborrany del Pla Especial ... que encara s’està acabant de redactar, els podeu consultar al CEL’H.  

 
EL CEL’H PARTICIPA 
El nou NOMENCLÀTOR DE L’H.  El 26 de juliol  2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar  el  nou 
Nomenclàtor de la ciutat. Com ja us hem  informat en altres cel’h comunica, el CEL’H   ha participat molt 
activament en la Comissió de treball que ha elaborat aquest text. Tot i que no s’ha reflectit la totalitat de 
les modificacions i incorporacions proposades, cal remarcar que s’han recuperat  noms de dones il·lustres, 
científics, artistes i persones destacades del període republicà.    
PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ. El CEL’H, com a membre del Pla Estratègic Metropolità, va 
assistir el 9  d’octubre a la presentació  de l’informe L’atracció d’inversió estrangera. Factors clau perquè  
Barcelona i Catalunya puguin competir en el mercat internacional. 
JORNADES SOBRE DRET URBANÍSTIC I DRET A L’HABITATGE. El CEL’H va participar 
també a les Jornades que van realitzar-se del 20 al 21 de setembre  2006, organitzades per 
ADIGSA  amb el suport  del Dpt. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, i la UB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERACCIÓ 2006: POLÍTIQUES CULTURALS DE PROXIMITAT. De nou el CEL’H  ha 
participat en les conferències i tallers organitzats dins d’Interacció 2006, espai de referència per a la 
reflexió i la trobada dels professionals del sector cultural. Iniciativa del CERC (Diputació de Barcelona).    



REPUBLICANS I REPUBLICANISME A LES TERRES DE PARLA CATALANA. Congrés 
internacional (VIè Congrés de la CCEPC). Barcelona , 2, 3 i 4 de novembre 2006. En  Jordi Cánovas Joan 
Camós i Pep Ribas han assistit als diferents àmbits del Congrés.   
JORNADES: EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE MOYA (CUENCA). Crónica rural de la Guerrila 
española. Memória histórica viva. La Mercè Olivares i en Felip Gómez, socis del CEL’H, han assistit a 
l’edició d’enguany de les  Jornades que han tingut lloc del 29 de setembre al 1 d’octubre 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTS AQUESTS DOCUMENTS SÓN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER CONSULTAR-LOS AL CEL’H!     
 

CONVOCATÒRIA BEQUES 
BEQUES L’HOSPITALET/UNIVERSISTAT DE BARCELONA. 
CONVOCATÒRIA 2006-2007 
Un any més en el marc del conveni subscrit entre la UB i 

L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET es convoquen 4 beques de recerca per a estudiants de tercer cicle .  
El CEL’H en la persona de Carles Santacana, doctor en Història, enguany també formarà part del Jurat. 
Us animem a participar-hi! Els temes de la convocatòria d’aquest any són: 
ESTUDI DE LES DONES A L’HOSPITALET -  CULTURA I CIUTAT, 1950-1980 - FONS D’ART 
CONTEMPORANI DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE L’HOSPITALET 
 
El termini finalitza el 22.11.2006 a 14h. Més info.: www.ub.edu/acad/beques; MHL’H Tf. 93 3381396 
 
CIUTAT I ALTRES LÍMITS. SELECCIÓ D’INFORMACIONS D’INTERÈS 

 Xè Certamen Poètic Andreu Trias. Un  certamen a l’Hospitalet  per a poetes i poetesses de 
totes les edats que any  celebra ja  deu anys, una data  emblemàtica. Moltes felicitats a les entitats 
organitzadores  grup Verba i el Centre Catòlic.  Podeu conèixer les bases del  concurs  trucant al tel.93 
2610761. Els poemes es podran presentar fins el 31 de desembre  2006. El veredicte i el lliurament de 
premis serà el 3 de març de 2007 al Teatre del Centre Catòlic de l’Hospitalet. 

 Exposició 35 anys de treball de l’escultor hospitalenc Ferran SORIANO a la Casa de Cultura de 
Bellpuig d’Urgell del 3 al 26 de novembre 2006.  

 Exposició i subhasta organitzada per la Fundació Akwaba amb productes de comerç just que 
provenen de  cooperatives i artesans de Costa d’Ivori. Els donatius obtinguts seran destinats als projectes 
sanitaris i de reinserció social adreçats als nens soldats de Costa d’Ivori.  
ÀFRICA ES-CULTURES s’inaugura el 28 de novembre al CC Barradas, a les 20:00h., l’exposició  romandrà  
fins  al dia 3 de desembre. La subhasta solidària i la degustació de cuina africana serà el divendres 1 de 
desembre,  a 20 h. 

 MetròpolisBarcelona,el projecte comú,  és una molt interessant EXPOSICIÓ,  
sobretot per als que vivim a l’Àrea  Metropolitana. Del 17 de novembre al 22 de desembre 
de 2006. A les carpes de la Pl. Catalunya, Barcelona.  

  
 
 


