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EL CEL’H TORNA A REPRENDRE L’ACTIVITAT
Aquest mes de setembre i amb la tardor a l’horitzó ... el CEL’H ha reiniciat les seves activitats
i els Serveis. BABEL’H, Investiguem l’Hospitalet i Suport als Treballs de Recerca de
Batxillerat i FP, estan a ple rendiment i ja han començat a passar els primers usuaris/es del
curs.
Els dies i horaris d’atenció i Serveis del CEL’H són: Atenció general: dimarts, dimecres i dijous,
matins de 9 a 14h i tardes de 16 a 20h/Servei BABEL’H i Investiguem l’Hospitalet: dimarts, dimecres i
dijous, tardes de 16 a 20h/Servei de Suport als Treballs de Recerca (TR) de Batxillerat i FP: dimarts i
dijous, tardes de 16 a 20h.

Des de setembre passat i aquest mes d’octubre, seguint les pautes aprovades en la darrera
assemblea general, la Junta i els associats més estretament vinculats als grups de treball o
als Serveis han continuat el debat intern: diagnosi, planificació estratègica i perspectives
de futur del CEL’H. El curs passat aquesta reflexió i identificació de prioritats ja va
comportar un seguit de mesures correctores i una reestructuració del CEL’H amb la intenció
d’ajustar els Serveis i el Pla d’Actuació als recursos econòmics i humans existents.

OCTUBRE I NOVEMBRE. ACTIVITATS DEL CEL’H
DILLUNS 15 D’OCTUBRE. MEMORIAL LLUÍS COMPANYS 2007 (10è)
Lloc: Sala d’acte de la Regidoria Districte I (rambla Just Oliveras,23).Hora: 19h
CONFERÈNCIA CONFLICTE RELIGIÓS DURANT LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL.
Memòria històrica, assassinats i beatificacions a càrrec de Jaume Botey, professor
d’història a la Universitat Autònoma de Barcelona i soci fundador del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet (CEL’H).
Enguany es compleixen 10 anys de col·laboració de la Regidoria i el CEL’H, junts organitzem
aquest acte de commemoració de l’afusellament del President Companys a Montjuïc, el 15
d’octubre de l’any 1940. En els actes anteriors, diferents historiadors han anat vinculant la
persona de Lluís Companys amb el seu context històric i els seus compromisos i trajectòria o
temes relacionats amb aquesta època, com va ser el de l’any passat en el que la dona va ser la
protagonista.
Recordeu que després es farà l’ofrena floral al monument de Lluís Companys a la plaça
que porta el seu nom!!

DEL 17 AL 20 D’OCTUBRE. COL. LOQUI INTERNACIONAL “MEMORIAL
DEMOCRÀTIC: POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE LA MEMÒRIA”. Lloc: Facultat de
Geografia i Història (UB), C. Montalegre,6 (BCN)
Col.loqui internacional organitzat per el Programa del Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya. Hi participaran 3 socis del CEL’H. www.memorialdemocratic.net

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE. TAULA RODONA LA RECERCA LOCAL DAVANT
LES PROBLEMÀTIQUES DEL SEGLE XXI. Lloc: Museu del Vi, auditori del
Vinseum, Vilafranca del Penedès.Hora: 19,30h.

El CEL’H participarà a la taula rodona explicant l’experiència sobre: immigració estrangera
tema monogràfic del proper Quaderns d’estudi. El ponent serà Miguel Solana, geògraf i
professor de la UAB, coordinador del Consell de redacció i membre de la Junta CEL’H. Si us
decidiu a fer un il·lustrat passeig de dissabte, us esperem a Vilafranca.www.irmu.org

ESTRATÈGIES DE
SOSTENIBILITAT URBANA I INCLUSIÓ SOCIAL A LA CIUTAT ACTUAL.
Presentació de les actes del V Congrés Paisatge, Territori i Societat...
DIJOUS

15

DE

NOVEMBRE.

CONFERÈNCIA

Lloc: Biblioteca Central Tecla Sala, sala d’actes del Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala. Hora: 19h.
Conferència a càrrec de Francesc Muñoz, nascut al barri de Bellvitge, doctor en Geografia i
professor de Geografia urbana a la UAB. CONGRES OBERT, CICLE DE CONFERÈNCIES,
organitzat per la CCEPC i la Fundació Territori i Paisatge, es una proposta que pretén fer
arribar les riques aportacions del V Congrés a totes les ciutats i comarques amb seu dels
Centres d’estudis. Agraïm al Servei de Biblioteques Municipal i en concret a la Biblioteca
Central Tecla Sala la seva col·laboració. US HI ESPEREM!

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE. LLIURAMENT DEL PREMI NACIONAL DE
LA CULTURA DE PATRIMONI A LA COORDINADORA DE CENTRES
D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA,INSTITUÏT PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. Lloc:Teatre Fortuny de Reus. Hora: 19,30h
Aquest es un bon i emotiu moment que ens agradarà compartir amb tots els socis i sòcies dels
Centres d’estudis. Us animem a ser-hi presents!.

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE. ASSEMBLEA GENERAL D’ASSOCIATS i
ASSOCIADES. Lloc: Seu del CEL’H a la sala de la planta baixa. Hora:
19h. Feu ARA la vostra reserva a l’agenda!. Més endavant rebreu la
convocatòria formal.
I TAMBÉ: 1) Exposició sobre el riu Llobregat, del 4 al 25 d’octubre (Centre
Cultural Bellvitge) organitzada per la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat (el
CEL’H hi col·labora amb el préstec de documents) www.l-h.cat/a21. 2) Adhesió com
a soci o sòcia del CEL’H, si així ho decidiu, al Manifest: Un compromís ètic
inajornable. La llei de la memòria democràtica. www.memoriacatalunya.org

