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EDITORIAL
Un dels objectius prioritaris del Centre d’Estudis de l’Hospitalet és el
d’arribar a tots els barris de la nostra ciutat. Al llarg d’aquest any hem organitzat o participat en l’organització d’actes públics a tres barris (la Torrassa, el
Centre i la Florida), i si s’acompleixen els nostres objectius, durant la segona
meitat del 2008 en farem a Bellvitge, Santa Eulàlia i, un altre cop, al Centre.
Cal comentar que la majoria d’actes que es fan al barri del Centre són
d’abast local i, per tant, dirigits al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de
l’Hospitalet. A més, és en aquest barri on es concentren la majoria de les infraestructures culturals. És per això que moltes de les conferències, debats, exposicions, etc., que fem o contribuïm a fer s’efectuen en aquest barri.
La nostra entitat, però, té molt clar que hem d’arribar a tots els racons de
la ciutat. Ja hi arribem de moltes maneres, són moltes les persones de tots el
barris que venen a consultar el fons del nostre Centre de Documentació, són
molts els nois i noies de gairebé tots els instituts de la ciutat que venen al nostre Servei de Suport als Treballs de Recerca, són moltes les entitats amb les
que col·laborem.
Tanmateix, volem donar un pas més enllà i fer-nos presents als centres culturals, escoles i associacions de tota la ciutat, especialment en aquests moments
en què l’Hospitalet està protagonitzant uns transcendentals canvis demogràfics,
urbanístics i de tota mena. Pensem que és un moment clau, un altre, en la història de la ciutat i que cal anar als llocs on ens estem jugant la identitat local, la
inclusió social i la creació d’una veritable cultura popular.
Tot plegat no és res de nou. Sempre hem estat una entitat oberta i amatent a les crides d’altres persones i col·lectius de la ciutat. Només volem deixar
constància de tenir aquest objectiu, i que, en la mesura de les nostres sempre
limitades possibilitats, ja l’estem acomplint. També volem recordar que sabem
que aquesta tasca no la podem fer sols, que som una part del teixit associatiu
ric i variat dels barris. Aquests actes dels quals fèiem esment, els hem organitzat amb entitats del barri que corresponia.
Aquest és el camí que volem seguir.
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EL CEL’H ORGANITZA EL SOPAR DE FINAL DE CURS
El 26 de juny es va fer
el sopar d’estiu o de final de curs del Centre
d’Estudis de
L’Hospitalet.
El sopar concebut per
reunir els associats,
col·laboradors i amics de
l’entitat va aplegar més
de seixanta persones i
es va fer al pati de la
planta baixa de l’edifici.
Un dels aspectes curiosos va ser que el menú
del sopar el va conformar les aportacions que
els membres de la Junta
i altres assistents feren. D’aquí que el sopar
s’hagi anomenat el sopar
dels mil sabors.
El sopar va començar
amb unes paraules de
benvinguda i agraïment
de la M.Pilar Massana i
va continuar amb intervencions que es van alternar en diferents moments del sopar. Un cop
acabada la intervenció
de la presidenta, la sòcia

i col·laboradora M. Solanas va explicar un conte per a nens i no tan
nens.
A continuació Willy Calderón, ens va delectar
amb un fantàstic monòleg que va animar encara més la vetllada.
Després del Willy va
començar el sopar a peu
dret, moment en què es
va poder gaudir de la
immensa varietat de
plats i gustos aportats
pels assistents.
Abans dels postres el
Josep M .Valero que va
fer de presentador,
conductor i animador de
l’acte va entrevistar el
popular actor de Polònia, Sergi Mas, que juntament amb la seva esposa ens van acompanyar en aquest sopar.
Finalment,la vetllada va
cloure amb una cantada
de la coral Heura.
A TOTS. MOLTES
GRÀCIES!

VOLEM QUE EL SOPAR DELS MIL SABORS ESDEVINGUI UN PUNT DE
TROBADA DEL CEL’H
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EL SOPAR EN IMATGES

L’ANY 2009 CELEBREM EL 25È ANIVERSARI. ESPEREM PODER REPETIR UNA VETLLADA COM AQUESTA ,DINS DELS ACTES DE CELEBRACIÓ.
US HI ESPEREM ! I MOLTES GRÀCIES.

AGENDA SETEMBRE. Activitats properes i recents del CEL’H
9 de setembre: de 16 a 20 hores: Presentació de les Eines per a treballs de memòria oral. Seminari per a posar en contacte investigadors i professorat que
treballen la memòria històrica a partir de les fonts orals. Centre Cultural Tecla
Sala. Organitzen: Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana., CEL’H,
El Casalet i té el suport de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i del Centre de Recursos Pedagògics.
12 de setembre: 19 hores biblioteca de Bellvitge (Avda. Amèrica, 69): Presentació de L’Hospitalet lloc de memòria. Exili, deportació, repressió i lluita antifranquista. Organitzen: CEL’H, Memorial Democràtic Treballadors de SEAT,El Pont
de la Llibertat i la Comissió de Festes del Barri de Bellvitge.
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PER AMOR A L’HART

QUARTA EDICIÓ DEL FESTIVAL DEDICAT A LES ARTS DE CARRER
Iniciativa impulsada per l’associació Bipol-art que arriba a la seva quarta edició enmig d’un èxit de públic, i
un elevat nivell de les actuacions, tant en quantitat
(quasi 100 espectacles) com de qualitat, que van fer
disfrutar el públic assistent.
Aquesta mostra, pensada com un aparador per a artistes, gestors culturals i altres agents de l’àmbit de
l’espectacle, assoleix amb escreix un dels seus objectius: Reivindicar i transformar l’espai públic en un immens escenari on hi tenen cabuda tot tipus de disciplines (teatre, música, dansa, etc,...).
Aquesta edició, es va fer els dies 4 i 5 de juliol a la
Plaça de l’Ajuntament, i una vegada més va comptar A dalt Imatge d’una de les
amb el suport del Centre d’Estudis, que va cedir part representacions, que molt
dels seus espais.
be es podria titular “dansa a
Des d’aquestes ratlles felicitem i encoratgem l’alçada d’un campanar”.
l’organització a continuar treballant de cara a les properes edicions. Moltes felicitats!

Dues imatges de la seu del CEL’H la
nit del divendres 3 de juliol.

UNA ALTRA PRESENTACIÓ DE L’HOSPITALET LLOC DE MEMÒRIA
Aquesta vegada l’escenari de la presentació va ser la biblioteca de La Florida. En
aquesta ocasió la presentació va anar a càrrec de Manuel Domínguez, historiador i un dels autors del llibre. A l’acte hi van assistir més de 50 persones i va
concloure amb un animat debat.
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