
El passat 11 de novembre férem una assemblea extraordinària de socis/es. Hi havia 
una absència que mai, mai, deixarem de notar, però també hi havien unes presències 
especialment importants. És difícil posar per escrit el que sentim, només podem re-
cordar i fer el camí que, de ben segur, la Jose hauria obert amb nosaltres. 
 
L’assemblea es va centrar en la celebració del 25è aniversari del Centre d’Estudis 
el proper 2009. En primer lloc es va presentar un nou logotip de l’entitat, dissenyat 
desinteressadament pel Toni Perna (moltes gràcies!). La nova imatge fou molt ben 
rebuda per tothom i els i les assistents van decidir que calia mantenir la preposició 
“de” en el nom de l’entitat que acompanya el logo. 
 
Tot seguit la junta va exposar les grans línies d’actuació de l’entitat pel 2009 en 
relació al 25è aniversari. Creiem que l’activitat extraordinària per aquesta comme-
moració ha de girar a l’entorn de dos eixos: l’associacionisme i la immigració. 
 
L’associacionisme és una eina bàsica de sociabilitat i, com demostra la nostra histò-
ria, el mecanisme fonamental de participació en els afers col·lectius. Ara, com sem-
pre, cal vèncer a l’individualisme, cal impulsar la democràcia. Tanmateix, tenim la 
percepció que en l’actualitat l’associacionisme travessa un període de crisi i voldrí-
em reflexionar, debatre i fer propostes de futur. 
 
La immigració, com sabem, és l’element constitutiu cabdal de l’Hospitalet. Som en la 
tercera onada immigratòria en cent anys i es plantegen reptes importants, com ara 
aturar la possible divisió de la ciutat en dues meitats o plantejar alternatives reals 
a la xenofòbia. També volem parlar-ne i contribuir a la creació de mecanismes 
d’inclusió social. 
 
Finalment, aquests 25 anys de trajectòria també els volem celebrar amb un sopar i 
una publicació. El programa d’activitats ja apareixerà en els pròxims cel’h comunica. 
Alguns dels grups de treball ja estan en marxa; altres projectes, en relació als ei-
xos exposats o a d’altres temes (història local, publicacions on-line, etc.) necessiten 
de la vostra implicació. Animeu-vos a dedicar una mica del vostre temps a fer la ciu-
tat que volem. 
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Aquesta assemblea es va fer per tractar dos temes: la nova 
imatge del CEL’H i la proposta d’activitats del 25è aniversari 
de l’entitat (2009). 
Després de la benvinguda de la presidenta, i el repàs a les 
activitats fetes fins el moment, Toni Perna, autor del nou 
logo, a qui reiterem una vegada més el nostre agraïment, va 
fer la presentació. Del nou logotip, destaca la pèrdua 
d’importància de la H i la incorporació com a imatge de 
l’acrònim celh,  pel qual ja es coneix l’entitat. Una altre nove-
tat, és el color granatós, escollit amb una doble intenció, do-
nar més força a la imatge i defugir de la  tòpica relació del 
cel amb el cel’h. 

A continuació, es va obrir un torn de paraula, centrada en la 
denominació de l’entitat. En aquest punt, es va acordar per 
unanimitat mantenir la denominació Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet en contra de la proposta de Centre d’Estudis 
l’Hospitalet. 
Finalment, es va acordar que, de cara l’any que ve, la imatge 
del cel’h aniria acompanyada d’un element que destaqui el 
25è aniversari, disseny també encarregat a Toni Perna. 

APROVADA PER UNANIMITAT LA NOVA IMATGE DEL CEL’H 

Toni Perna presentant la  
nova imatge del CEL’H 

    Amb el suport de: 

 

Josefina Gómez Olivares, diplomada en magisteri i llicenci-
ada en història contemporània, sòcia del CELH i membre 
de la junta des de 1995 fins al 2004 ens acaba de deixar 
als seus 43 anys. Tot i que no hi ha paraules per expressar 
el que sentim, hem provat de fer un petit apunt sobre una 
dona que ha aconseguit fer-se estimar i respectar per 
gent d’edats, d’idees i de professions molt diferents. El 
convenciment que un altre món és possible va guiar sempre  
la seva feina, i a l’entorn de la xarxa de relacions que teixí, 
la Jose aconseguia transformar la realitat dia a dia. Entu-
siasta i alhora constant, al CELH varem gaudir fins al final 
de la seva vida de la seva capacitat de reflexió, de la seva 
fina sensibilitat, de la seva col·laboració com a intel·lectual 
i com a investigadora, de la seva alegria i la seva compren-
sió, del seu criteri sempre lúcid, del seu somriure... Mai 
l’oblidarem. 

 MAI L’OBLIDAREM     
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Un cop es va fer la presentació del logotip. Es va passar a 
presentar el projecte d’activitats específic del 25è ani-
versari que es basa en tres eixos, els quals són els que 
d’alguna manera han identificat l’entitat durant aquests 
anys: immigració, associacionisme i memòria històrica. 
 Cada un dels tres eixos d’actuació va ser explicat per di-
ferents membres de la junta, tots van coincidir en matisar 
que el projecte es desenvoluparà en funció dels recursos 
econòmics que s’obtinguin però també en funció del nivell 
de participació de les persones.  
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EL CEL’H CENTRA LES ACTIVITATS  DEL 25è ANIVERSARI EN 3 EIXOS:  
Immigració, associacionisme i memòria històrica                    

Un any més, el CEL’H i la Regidoria del Districte I , 
han recordat l’afusellament de l’Hble. President de 
la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, en el 
seu 68è aniversari. Aquest any el tema proposat pel 
CEL’H va ser els afusellaments en acabar la guerra. 
Un tema relacionat directament  amb la figura del 
president i amb els darrers estudis de l’entitat en 
matèria de memòria històrica. 
Per això, els encarregats de fer la xerrada van ser 
Enric Gil i Jordi Cánovas que amb la conferència “Perseguits fins a la mort: hos-
pitalencs deportats i afusellats en la postguerra civil”, van saber  relacionar els 
afusellaments d’hospitalencs amb el cas de Lluís Companys. Al rigor característic 
dels ponents s’hi va afegir una bona dosi d’emotivitat. La xerrada va ser un èxit 
molt satisfactori segons es va despendre de les impressions de bona part dels as-
sistents (68) que van omplir la sala de la Regidoria del Districte. 

   EL VINT-I-CINQUÈ ANIVERSARI ÉS COSA DE TOTES I DE TOTS 

DEL 15 D’OCTUBRE DE 1940 AL 15 D’OCTUBRE DE 2008:  
Lluís Companys 68 anys després. 

Marta Batet, de l’Hospitalet i estudiant de bibliotecono-
mia, és la nova encarregada de la biblioteca i del centre de 
documentació del CEL’H. La Marta s’incorpora a l’entitat, 
després de la marxa de la Cinta Roldán a qui agraïm la fei-
na feta durant els vuit mesos que ha estat amb nosaltres i 
a qui desitgem molta sort en el futur. 
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AGENDA NOVEMBRE-DESEMBRE DEL CEL’H 

Consell de Redacció: Joan Camós, Manuel Domín-
guez, Enric Ferreras, M. Pilar Massana, Montse-
rrat Solanas i Josep M. V alero 

En el marc de col·laboració amb el Teatre del Repar-
tidor, us adjuntem una promoció de descompte pel 
teatre  Tantarantana de Barcelona (carrer de les 
flors, 22. Metro línia verda parada paral·lel, sortida 
Ronda Sant Pau),a les funcions de l’obra TERROR Y 
MISERIA EN EL PRIMER FRANQUISMO de José 
Sanchis Sinisterra i direcció de Pepa Calvo. 
José Sanchis Sinisterra ens planteja en vuit escenes 
algunes situacions dramàtiques que van caracteritzar 
la vida quotidiana durant aquells foscos anys quaran-
ta. Tot això, és clar, per revifar la nostra memòria 
democràtica i per lluitar contra l'oblit d'aquell ter-
ror i de les misèries del franquisme. 
IMPORTANT: PER UTILITZAR LA PROMOCIÓ, 
LLEGUIU ELS FULLS DE DESCOMPTE ADJUN-
TATS. 

EL TEATRE DEL REPARTIDOR AL TEATRE TANTARANTANA 

27 de novembre i 3 de desembre : 19.30 hores: Espai de debat: “Com hem arribat a 
la situació actual? Ho podríem haver evitat?” i “Com ens en sortirem d’aquesta cri-
si? Ens hem de plantejar un nou sistema econòmic?”, Centre Cultural Barradas. 
13-14 de desembre: El CEL’H serà present a la Fira d’entitats del barri centre. 
31 de desembre: Darrer dia per a presentar els poemes al XIIè Certamen poètic 
Andreu Trias. 

El periple de presentacions per barris de 
L’Hospitalet lloc de memòria va passar amb molt 
d’èxit pel Centre Cultural de Santa Eulàlia. Comp-
tàrem amb l’organització del Grup de Dones 
d’aquest barri i del mateix centre, als quals agraïm 
la col·laboració. L’acte també va retre homenatge a 
la memòria de Josefina Gómez que era una de les 
autores de la publicació.  
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