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EDITORIAL 
 

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet continua la seva tasca de foment de la cultura, la 
recerca i el debat en relació a la nostra ciutat. La situació actual de la ciutat no és la 
mateixa de fa vint-i-quatre anys, quan es va fundar la nostra associació. El que sí que 
es manté, és la voluntat de les dones i els homes que en formem part, de portar a 
terme activitats que facin una ciutat més justa, i, a partir de l’acció local, incidir en 
l’àmbit global. 
Pretenem mantenir allò que ha estat la nostra entitat per a la ciutat, una honesta i 
rigorosa aportació en el coneixement i la vida social de l’Hospitalet. Alguns dels 
problemes més urgents s’estan resolent, i podem anunciar-vos que ens mantenim en el 
local actual, alhora que hem començat a parlar amb l’Ajuntament com resoldre aquesta 
qüestió d’una manera duradora.  
Volem que el CEL’H estigui més connectat que mai amb les entitats de la ciutat, per 
treballar junts a l’entorn de temes que creiem que tenen un especial interès, com ara 
la laïcitat, els moviments migratoris, el Pla de Bolonya, etc. ¿Creieu que s’ha de 
debatre sobre alguns altres temes, que s’ha de fer difusió d’articles que us hagin 
semblat importants? Estem pensant nous mecanismes d’edició. Veniu i aporteu les 
vostres idees i el vostre coneixement. S’estan creant grups de treball per fer recerca 
sobre la història de l’ensenyament a la ciutat i sobre la situació de les dones  a 
l’Hospitalet; hem de crear grups que continuïn la recerca sobre l’antifranquisme i 
puguin enllestir la feina sobre el nomenclàtor; s’ha ampliat el Consell de Redacció dels 
Quaderns; … 
Per fer tot això cal la participació dels i de les que ens estimem la ciutat. Per 
començar hem de donar la benvinguda a l’Enric Ferreras, que des del febrer és el nou 
director del  CEL’H , i a la Cinta Roldán, que s’encarrega del servei de BABEL’H. Altres 
sòcies i socis ja estan participant en els grups esmentats; ja us els anirem presentant 
en els propers Comunica, però … hi faltes tú …, i si tú hi ets podrem arribar més lluny. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Nous horaris del CEL’H: Atenció general: dimarts i dijous de 9.30 a 13.30 h i tardes 
de dilluns, dimarts, dimecres i dijous  de 16 a 20h/Servei BABEL’H i Investiguem 
l’Hospitalet:  dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20h/Servei de Suport als Treballs de 
Recerca (TR) de Batxillerat i FP: dimarts i dijous de 16 a 20h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quaderns d’estudi 20: APORTACIONS AL VOLTANT DE LA IMMIGRACIÓ 
 
 
 
 
 
LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA 
A L’HOSPITALET 
 
El passat 12 d’abril varem 
presentar el Quaderns 
d’estudi num. 20 al Centre 
Cultural Tecla Sala. 
Aquesta nova publicació del 
CEL’H,  
monogràficament dedicada a 
una de les principals 
transformacions que estan 
tenint lloc a la societat hospitalenca actual, contribueix a conèixer-la millor. Les 
aportacions d’autors i autores que l’han investigat a la nostra ciutat ens apropen a 
l’estudi de la població estrangera (Miguel Solana), la segregació espacial (Joan Carles 
Martori i Karen Hoberg), la diversitat lingüística (Montserrat Casacuberta i Gemma 
Vázquez), l’escolarització de fills i filles de famílies marroquines (Jordi Pàmies), la 
immigració llatinoamericana (Daisy Margarit), els usos socials i les relacions 
interculturals en el Parc de les Planes (Martha Cecilia Cedeño) i també es presenta una 
experiència d’interculturalitat duta a terme per la Fundació Akwaba (Pilar Folgueiras). 
Així mateix, en un annex final el servei de documentació i base de dades. 
 

PRESENTACIÓ DEL FONS DE MOSSÈN HOMAR.  
El passat dia 11 de març es va fer la presentació pública del fons de Mossèn Homar a la 
Biblioteca Tecla Sala.  
Carles Santacana va presentar la figura de Mossèn Homar i la seva època a l’Hospitalet 
El fons bibliogràfic de Mossèn Homar és una donació del mossèn a l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat, última ciutat en la que va exercir com a rector de la Parròquia de Santa Eulàlia de 
Mérida de la Plaça de l’Ajuntament. 
En el marc d’aquesta presentació, Carles Santacana ens va apropar més a la figura d’aquesta 
singular persona, però sobretot ens va apropar al fons. Després d’escoltar-lo, entenem millor la 
relació de Mossèn Homar amb la ciutat. 
La classificació del fons ha durat molts anys. És per tant, una molt bona notícia que a partir d’ara 
ja estigui a disposició del públic i a l’abast de tothom. 



 
 

 
 
 
 

bibliogràfiques d’estudis locals del 
CEL’H: BABEL’H informa de totes les 
publicacions, també inèdites, sobre 
població estrangera a l’Hospitalet.  
A l’acte de presentació d’aquest 
Quaderns d’estudi, amb edició a 
càrrec de Montserrat Perelló i 
Mercè Artigas i el suport de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, La 
Caixa i el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, Maria Pilar 
Massana, presidenta del CEL’H i 

Miguel Solana, en representació del consell de redacció de la revista, van introduir el 
tema i van presentar els autors i autores que resumiren breument les seves 
recerques. En acabar, no va faltar la copa de cava per compartir una agradable estona 
entre les persones assistents. Els socis i sòcies ja sabeu que podeu recollir la revista 
al CEL’H i també es pot trobar a la llibreria Perutxo. 
 
XI CERTAMEN POÈTIC ANDREU TRIAS 
El passat 8 de març com ja és habitual, es fa una nova edició d’aquest certamen poètic, 
organitzat pel grup Verba i el Centre Catòlic de l’Hospitalet. El CEL’H també hi dòna suport. 
Hi va assistir la presidenta, M.Pilar Massana i altres sòcies i socis del CEL’H. 
 
 
               AGENDA D’ABRIL I MAIG. Activitats recents i properes del CEL’H 
 
14 D’ABRIL:13.30h.Inauguració de l’exposició “La segona República” a l’Escola Joan 
XXIII. (Mare de Déu de Bellvitge 100).A continuació Joan Camós farà una 
conferència sobre “La República a  l’Hospitalet".Del 21 al 25 d’abril de 16 a 19h, 
l’exposició estarà oberta a tothom. 
 
14 D’ABRIL: 19 hores, Celebració de l’aniversari de la República. Plaça Lluís Companys. 
 
15 D’ABRIL: Conferència “Història de l’Hospitalet”, Carles Santacana. En l’acte de 
celebració del dia de les Esquadres dels Mossos d’Esquadra.  La Farga a les 12 h. 
 
16 i 17 D’ABRIL: Una representació del CEL’H assisteix a les V Jornades del patrimoni 
del Baix Llobregat, a l’edifici de les Escoles Velles a Sant Andreu de la Barca. 
 
21 D’ABRIL:20 h. En Joan Camós presenta el llibre “Ateneu de Cultura Popular.1932-
2007” de Matilde Marcé. Centre Cultural Barradas. 



 
 

 
 
 
 
 
21 D’ABRIL: 19h. Presentació de la Gimcana de les llengües. Centre Cultural Tecla  
Sala. 
 
23 D’ABRIL: Diada de Sant Jordi. El CEL’H participarà a la parada de les Biblioteques 
de lHospitalet a la Rambla Just Oliveras de 13 a 14 h, davant de la llibreria Perutxo. 
Els autors i autores de l’Hospitalet signaran llibres per a tothom que vulgui. Totes les 
publicacions del CEL’H també es venen a la llibreria Perutxo durant tot l’any. 
 
24 D’ABRIL: 19.30 h.Conferència sobre “La violència de gènere” dins l’Espai de Debat. 
Centre Cultural Barradas. 
 
 

28 D’ABRIL:19h Centre Cultural Collblanc-La Torrassa, presentació del llibre 
“L’Hospitalet lloc de memòria. Exili, deportació, repressió i lluita 
antifranquista”.Organitzat per la Comissió d’Entitats de Collblanc-La Torrassa i el 
CEL’H.(C/Nostra Senyora dels Desemparats, 87).  
 

 
 

15 DE MAIG:ASSEMBLEA GENERAL DE SÒCIES I SOCIS AL CEL’H a les 18.30h. 
 

17 DE MAIG: RECERCAT a Perpinyà. El RECERCAT és una fira de la recerca que 
desenvolupen els centres d’estudis de l’àmbit del territori de parla catalana i que 
s’organitza a la ciutat que ostenta la capitalitat de la cultura catalana. Un any més el 
CEL’H hi serà present. 
 
RECORDATORI: ESTEM ACTUALITZANT LA BASE DE DADES PER TANT DEMANEM QUE 
TOTES LES SÒCIES I TOTS ELS SOCIS QUE HAGIN FET ALGUN CANVI EN LES SEVES 
DADES ENS HO COMUNIQUIN EL MÉS AVIAT POSSIBLE. SOBRETOT PENSEU EN 
L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC. MOLTES GRÀCIES. 
LA JUNTA DIRECTIVA  
 
 


