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EDITORIAL
Quan rebeu aquest butlletí ja haurà començat plenament el curs, que pel Centre
d’Estudis no serà un curs més. Ja us podem avançar que el 2009 celebrem el
nostre 25è aniversari.
Les propostes concretes ja seran anunciades. El que us volem manifestar, des
de la Junta, és que ens agradaria que els actes de l’ aniversari puguin servir per
fer que els socis i les sòcies, els amics i les amigues del CEl’H s’ incorporin en els
grups de treball ja existents o que en formin de nous. El futur de la nostra associació passa perquè algunes persones s’ engresquin en la tasca de la reflexió,
del debat, de la difusió, de la recerca, de la divulgació, etc. al voltant de la nostra ciutat.
És per això que dels actes d’ aniversari que estem organitzant destaquen la creació de grups de treball al voltant de certs temes que ens preocupen, com ara l’
associacionisme, les migracions o la història més recent. En aquest sentit no hi
ha grans canvis, doncs pensem que la trajectòria del Centre ha estat globalment
positiva. A més, el principal patrimoni de la nostra entitat és l’ esforç i l’ entusiasme de les moltes persones que han aportat part del seu temps en els centenars d’ activitats que hem fet al llarg d’ aquest quart de segle. A tots i totes,
als que ara col·laboreu i als que ho heu fet en el passat, moltes gràcies.
Més enllà de fer una crida a la participació, pretenem crear uns mecanismes que
facilitin la incorporació de tothom que vulgui a les activitats ja en marxa. És evident que, a més, la nostra entitat està oberta a nous plantejaments i a noves inquietuds. Si voleu treballar al voltant d’una qüestió que, fins ara, haguem abordat poc, no dubteu que trobareu el nostre suport. Hi ha un tema important i que
a hores d’ara no el podem desenvolupar perquè no comptem amb qui el pugui resoldre: la nostra presència a internet. De ben segur que molts joves de totes de
les edats podrien crear una web dinàmica, on incorporar fòrums, publicacions...
Com veieu hi ha moltes maneres de participar en les activitats del Centre
d’Estudis de l’Hospitalet, que, en definitiva, vol dir continuar construint una ciutat on cada dia agradi més viure-hi.

EINES PER A TREBALLS DE MEMÒRIA
ORAL
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El 9 de setembre es va fer al Centre Cultural Tecla Sala. La
Jornada Eines per a treballs de memòria oral. Aquesta activitat s’ emmarcà dins d’ una sèrie d’ actes similars que tenen
per a objecte posar en contacte investigadors i professorat
que treballen la memòria històrica a
partir de les fonts
orals. La publicació
que porta el mateix
títol, és el resultat de la col·laboració
entre el Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona.
L’ organització dels actes en el territori correspon a la Coordinadora de Cen
L’ acte va comptar amb la presència de M. Jesús Bono, Directora General del
Memorial Democràtic, Josep Santesmases, president de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, Carme Rius de l’ Oficina de Patrimoni de la
Diputació de Barcelona, Mario Sanz, Tinent d’ alcalde d’ Educació i Cultura de l’
Ajuntament de la ciutat, Lluís Esteve, tinent d’ alcalde d’ Educació de l’ Hospitalet i M. Pilar Massana, presidenta del CEL’H.
tres d’ Estudi de Parla Catalana que també ha col·laborat de
forma activa en l’ elaboració
dels continguts i textos de la
publicació, que han estat obra
de M. Dolors Bernal i Joan
Corbalán.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ: 96 PERSONES S’INSCRIUEN A LES JORNADES.
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EINES PER A TREBALLS DE MEMÒRIA ORAL

UNES JORNADES AMB VOLUNTAT PEDAGÒGIA

A la nostra ciutat, a petició del CEL’H, es va voler destacar
l’ aspecte pedagògic de la publicació, perquè la història oral i
la recuperació de la memòria són dos elements destacats
tant dels treballs de recerca del CEL’H i altres entitats com
dels treballs de recerca d’ alguns dels IES..
És per això que es va convidar a la Maria Farré de l’IES
Eduard Fontseré i a la Milagros Banegas de l’IES Margarida
Xirgu, que van exposar com s’ han treballat a nivell pedagògic les fonts orals a partir de dos treballs de curs. “El paisatge urbà del barri de la Florida” i “Testimonis orals de la
A ‘Hospitalet, l’acte es va coorganitzar amb l’Àrea de Cultura i Educació
de l’ajuntament i El Casalet, i va comptar amb el suport del CRP de la ciutat.
guerra civil i la postguerra”, respectivament. Les seves intervencions van ser d’ alt nivell, de la mateixa manera que ho
són els treballs que van presentar, per a la qual cosa les felicitem i les animem a mantenir aquesta línia.
L’ acte es va completar amb les intervencions de Joaquim
Aloy que va presentar la publicació; Gerard Corbella, que va
presentar el Banc Audiovisual de la Memòria Oral; Francesc
X. Menéndez, cap de patrimoni de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, que va presentar el projecte de Can Riera; Josep Contel del Taller d’ Història de Gràcia i Josep Fabra del
CERHISEC, que van exposar les experiències de les seves
entitats relacionades amb el tema de les Jornades.
Finalment, Joan Camós del CEL’H, va explicar la recerca
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desenvolupada pel CEL’H des d’ un punt de vista pedagògic,
amb la intenció d’ animar a les professores i professors a El Centre d’Estudis assisincentivar els treballs de recerca a partir de les fonts orals. teix a l’ofrena floral, organitzada
per
El CEL’H estigué representat el 8 de setembre a l’ homenat- l’ajuntament davant del
ge que el Grup Sardanista Tot Bellvitge va fer a Jaume Ven- monument de Rafael Catura i Tort en el carrer que porta el seu nom .
sanovas.

L’HOSPITALET LLOC DE MEMÒRIA A BELLVITGE
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El CEL’H continua difonent la seva activitat pels diferents barris de la ciutat en col·laboració amb les
entitats.
Aquesta vegada va ser la Biblioteca de Bellvitge la
que organitzà juntament amb el CELH, el dia 12 de
setembre, dins dels actes de la Festa Major de barri
i en col·laboració amb la Comissió de Festes de Bellvitge, El Pont de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, la xerrada
L’Hospitalet lloc de memòria. Bellvitge lloc de memòria. La conferència va anar a
càrrec de Joan Camós, soci, historiador i coautor de
la publicació.
Al final de la conferència hi va haver un interessant
intercanvi d’ impressions amb força participació per
part del públic, que en nombre de 76 persones va
omplir la sala chill-out de la biblioteca. Una assistència molt bona atès que era el pont de la diada. També
s’ ha de destacar la presència del regidor del barri,
que va intervenir abans d’ obrir el torn de paraules.
AGENDA OCTUBRE-NOVEMBRE- Activitats properes i recents del CEL’H
8 d’octubre: 19 hores: Conferència de Carles Santacana, “La guerra civil espanyola a
l’Hospitalet” al Museu d’Història de l’Hospitalet.
15 d’octubre: 19 hores: Conferència de Jordi Cánovas i Enric Gil, “Perseguits fins a la
mort: hospitalencs deportats i afusellats en la postguerra civil”. L’acte es coorganitza
amb la regidoria del Districte I i es farà a la sala d’actes de la regidoria. (Rambla Just
Oliveras, 23). La conferència s’ emmarca dins dels actes de commemoració del 68è aniversari de la mort del Molt Honorable Lluís Companys, president de la Generalitat de
Catalunya.
6 de novembre: 18 hores. Presentació del llibre L’Hospitalet lloc de memòria al Centre
Cultural de Santa Eulàlia, amb la participació de testimonis de la lluita antifranquista.
11 de novembre: Assemblea Extraordinària del CEL’H (Us mantindrem informats).
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