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EDITORIAL

El Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha volgut, des de la seva fundació, ara fa vint-i-quatre
anys, incidir en la realitat de la nostra ciutat. Som una entitat cultural i entenem l’activitat
cultural com una forma de compromís social i de participació en la tasca de fer de
l’Hospitalet un lloc més just i inclusiu.
Sabem que en aquesta mateixa línia hi ha una riquíssima realitat associativa a la ciutat, que
existeixen una gran quantitat d’entitats que també porten molts anys de feina i que atresoren experiències valuosíssimes. Estem convençuts que només comptant amb aquest bagatge i
sumant esforços podrem tirar endavant les nostres iniciatives.
És per això que una de les prioritats de la nova junta directiva és establir vincles de cooperació amb les entitats de la ciutat amb les que compartim objectius i reflexions. Volem fer
coses i les volem fer amb les dones i els homes de la ciutat que estan treballant de forma
desinteressada per millorar el seu barri, les escoles, els esplais, en definitiva la vida de tothom des d’àmbits ben diferents.
D’una banda, continuem oferint-nos per realitzar o participar en xerrades, conferències, debats, etc., a qualsevol associació o institució que cregui que la nostra aportació pot ser interessant. En aquests moments, creiem que podem ser d’especial utilitat per a les moltes persones que han vingut a viure o a treballar recentment a l’Hospitalet, per tot el que fa a conèixer millor la nostra ciutat i la seva història, la gent que l’ha protagonitzada i la protagonitza.
Tanmateix, pensem que el que realment és enriquidor i profitós és treballar plegats, concebre i realitzar les nostres activitats junts. Volem estar més oberts que mai a l’extraordinari
teixit associatiu de la ciutat.
Per tot això ja hem obert noves línies de cooperació i de participació i hem establert nous
contactes, dels quals en donem notícia en aquest butlletí; però la nostra voluntat és aprofundir en aquesta direcció. Confiem que aquestes ratlles serveixin per animar als nostres socis i
sòcies a sumar-se a aquesta tasca, de la mateixa manera que ens agradaria molt que ho fessin entitats de l’Hospitalet i fins i tot de fora de la ciutat que pensin que el Centre d’Estudis
de L’Hospitalet pot ser un bon company de viatge.
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L’HOSPITALET LLOC DE MEMÒRIA PRESENTAT AL CENTRE CULTURAL DE COLLBLANCLA TORRASSA

Més de seixanta persones a la presentació del llibre L’Hospitalet lloc de

memòria a Collblanc-La Torrassa
El dia 28 d’abril es va fer la pre-

M.Pilar Massana en nom del

sentació del llibre L’Hospitalet

CEL’H, Carme Morro en nom de

lloc de memòria al Centre Cultu-

la Comissió d’entitats del barri,

ral de Colblanc-La Torrassa, amb

Pep Ribas i M. Àngel Montón,

la col·laboració de la Comissió

historiadors, que van parlar del

d’Entitats de Collblanc-La To-

marc general i de la situació

rrassa i que va comptar amb la

del barri respectivament en el

presència d’una seixantena de

període estudiat en el llibre i

persones.

Mercè Olivares, veïna del barri

Aquesta presentació s’emmarca
en la línia de col·laboració amb
altres entitats, tant de la ciutat
com d’altres indrets, que el
CEL’H vol potenciar en aquesta

de Collblanc com a testimoni de
la lluita antifranquista i persona entrevistada a la publicació,
que va parlar de la seva vivència personal.

nova etapa i que s’anirà repetint

L’acte es va acompanyar d’un

en els propers actes de l’entitat.

audiovisual relacionat amb la

En l’acte hi van prendre part

temàtica tractada.

E.F

A dalt els protagonistes de
l’acte a baix el públic (Foto
cedida per Francesc Alemán)

ASSEMBLEA GENREAL DE SÒCIES I SOCIS DEL CEL’H AL CEL’H
El passat 15 de maig es va fer
l’assemblea
general
de
d’associats del CEL’H que servia
d’alguna manera per tancar
l’assemblea del passat mes de
novembre. En aquesta assemblea que va comptar amb
l’assistència de 33 associats, es
va aprovar el Pla d’Actuació per
a l’any 2008 i el pressupost per
al mateix exercici.
Aquest acte també va servir

per fer un balanç dels 100 primers dies de la nova junta i per
refermar la voluntat de donar
participació als associats de
l’entitat a partir dels projectes
que es vagin desenvolupant. En
aquest sentit es va aprofitar
l’ocasió per presentar les
col·laboradores i col·laboradors
que s’han incorporat al CEL’H
aquests primers cinc mesos.
E.F
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EL CEL’H: EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE
L’HOSPITALET

Cinta Roldán. La documentalista

A primers d’any es va
reprendre el servei
BABEL’H amb noves incorporacions. A banda
de comptar amb una nova documentalista, també s’hi ha incorporat
personal que orienta els
usuaris segons les consultes realitzades.

BABEL’H continua essent una
eina adreçada al món de la docència, que promou treballs de
recerca; professionals que treballen a la ciutat i volen aprofundir en temàtiques concretes,
entitats que volen obtenir informació per a les activitats i fins i
tot persones que tenen interès
en temes sobre la ciutat de
l’Hospitalet.

d’ESO fins als universitaris.
Durant aquest any, el centre de documentació, ha adquirit i introduït més de
cent documents nous.

Actualment, disposa de diferents tipologies que van
des de les monografies locals, revistes i material
cartogràfic, fins a la literatura gris amb referències a
El servei de BABEL’H ofereix la ciutat de l’Hospitalet.
atenció personalitzada a tothom
Cinta Roldán
que l’utilitza des dels estudiants

9es JORNADES CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES

Potenciar la recerca sobre l’Hospitalet és una
de les tasques prioritàries del CEL’H
Com en les anteriors edicions,
el Centre d’Estudis ha participat a la Comissió Organitzadora de les novenes Jornades
Científiques i Tecnològiques
que anualment convoca
l’Ajuntament amb l’ànim de
contribuir a impulsar la renovació pedagògica i la innovació
educativa a la ciutat. Els àmbits que contemplen els tre-

balls de Recerca que presenten els alumnes de Batxillerat, cicles Formatius i ara
també l’ESO, són: Social, Experimental, de Ciutat, Agenda
21, d’Expressió i d’Igualtat de
gènere.
Enguany s’han presentat 48
treballs, dels quals se n’han
seleccionat trenta que van

ser exposats pels seus autors el 29 de maig a
l’auditori de la biblioteca
Tecla Sala.
La col·laboració amb les escoles en els treballs de recerca és una tasca important que s’ha marcat des de
sempre el CEL’H.
Genís Pascual

Podem millorar la comunicació i alhora estalviar si utilitzem el correu electrònic. És per això , que demanem a totes les sòcies i socis que encara no ens hagin facilitat la seva adreça
electrònica que ens la facin arribar. MOLTES GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A MILLORAR I
ESTALVIAR
La Junta
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COL·LABORADORES I COL·LABORADORS DEL CEL’H
Volem un Centre més obert i participatiu. Per això us animem a prendre part en les diferents
iniciatives de l’entitat. En aquests moments ja comptem amb col·laboracions, que per cert
agraïm moltíssim.
Suport als treballs de recerca i batxillerat i cicles formatius: Genís Pascual i Justo Herrera.
Consell Escolar Municipal: Teresa Jiménez Villarejo.
Jornades Científiques i Tecnològiques: Genís Pascual.
Fons Festiu: Rosa Guinart.
Consell de Redacció: Cristina Propios, Albert Marzà, Miguel Solana, Marta de Planell, Pep Ribas i Clara Carme Parramon.
Correcció de textos: Montserrat Solanas.

ANIMEU-VOS A COL·LABORAR

D’INTERÈS PER LES ASSOCIADES I ASSOCIATS: A efectes pràctics de funcionament
ens veiem obligats a modificar les dates de cobrament de les quotes d’algun quadrimestre.
De fet el cobrament del segon quadrimestre el farem a finals de juny. Per a que ho tingueu
en compte. Moltes Gràcies.
LA JUNTA

AGENDA JUNY-JULIOL. Activitats properes i recents del CEL’H
17 de juny: 20 hores. Debat sobre, “ Cap a una societat laica « Relacions església-estat»” .
Organitzat per Espai de Debat al Centre Cultural Barradas amb la participació de Santiago
Castellà, professor de dret internacional a la URV i de Jaume Botey, historiador i soci del
CEL’H i M. Pau Trayner Vilanova, antropologa i sòcia del CEL’H.
26 de juny: 20.30 hores: Sopar de sòcies, socis, amigues i amics del CEL’H a la seu del CEL’H.
El preu del sopar és de 20€. Serà un sopar amb sorpreses i amb la intervenció de la Coral
Heura. Per confirmar l’assistència truqueu al CEL’H (93 338 60 91 de 16 a 19.30 hores dimarts, dimecres i dijous).
1 de juliol: 20 hores: Biblioteca de La Bòbila: presentació del llibre “ Història de la parròquia
de la llum de la Florida”.
3 de juliol: 18 hores. Biblioteca de La Florida,
presentació del llibre “L’Hospitalet de lloc de
memòria. Exili, de portació, represssió i lluita
antifranquista” Organitzat pel CEL’H i la Comissió de Festes de La Florida.(Avda Masnou, 40).
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