
Ara fa  25 anys 
L’any 1983, només quatre anys després de les primeres eleccions municipals ens  
trobàvem a casa d’en Jaume Botey un grup de vuit o deu  amics, especialistes en 
geografia, urbanisme, història, per intentar portar a terme la redacció d’un at-
las de l’Hospitalet. 
El resultat no va ser el que preteníem sinó la formació del CEL’H  i la publicació 
de la primera bibliografia sobre l’Hospitalet que evidenciava els pocs estudis 
existents sobre la ciutat i la necessitat  de conèixer molt més la realitat imme-
diata. 
En poc temps vàrem promoure la XXV Assemblea d’Estudiosos, el debat sobre 
“L’Hospitalet quina comarca” i iniciarem el grup de treball sobre la història de la 
ciutat, que va donar lloc a  Història de l’Hospitalet com a eina de futur. 
Els reptes més importants eren la manca d’identitat local, la gent se sentia de 
cada barri però sense cap relació amb la ciutat i l’existència d’un bon tramat as-
sociatiu que volia intervenir poc en la vida local. 
Vint i cinc anys després, l’associacionisme ha perdut pes a la ciutat, cal potenci-
ar i creure que  el món associatiu local ha de ser escoltat. D’altra banda un dels 
reptes més evidents de la ciutat és la immigració, més ara amb la crisi econòmi-
ca i l’atur creixent. 

 EDITORIAL 

CURS D’HISTÒRIA DE L’HOSPITALET 

El Museu de l’Hospitalet en col·laboració amb el CEL’H organitza un curs d'his-
tòria de l’Hospitalet. El curs es divideix en 5 sessions els di-
jous, del 26 de febrer al 26 de març. Les sessions són: 
L’Hospitalet en època antiga,a càrrec de Josep M Solias; 
L’Hospitalet en època medieval,a càrrec de Marcel Poblet; 
L’Hospitalet en època moderna, a càrrec de Marta de Planell; 
L’Hospitalet durant el segle XIX (fins 1914), a càrrec de 
Manuel Domínguez i L’Hospitalet al segle XX (des de 1914), 
a càrrec de Carles Santacana.  

El curs es farà al Museu d'Història de l’Hospitalet (C/Joan 
Pallarés,38) a partir de les 19 hores. L’assistència es gratuïta 
prèvia inscripció al mateix museu, per telèfon 93 338 13 96 i 
per correu electrònic cultura.museu@l-h.cat. 
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El cel’h comunica   ASSEMBLEA COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS 

El 21 de febrer el CEL’H acollirà l’assemblea general de socis 
de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana. 
Amb aquesta és la segona vegada que la nostra entitat acull 
aquest acte que reuneix representants de les més de cent 
entitats d’arreu dels territoris de parla catalana. Aquesta 
vegada l’assemblea s’organitza com a una activitat dels vint-i-
cinc anys del CEL’H. L’espai escollit per aquest acte és el 
Centre Cultural Tecla Sala, espai que es podrà visitar des-
prés dels actes formals de l’assemblea. La trobada acabarà 
amb un dinar a la Casona Asturiana. 

21 de febrer Centre Cultural Tecla Sala assemblea CCEPC 

“ LES DONES DE L’HOSPITALET TEIXIM EL NOSTRE FUTUR” 

Des de l’estiu passat, el Centre d’Estudis està treballant en un nou projecte re-
lacionat amb l’associacionisme i les dones. Es tracta 
d’un projecte que vol aprofundir en la dinàmica dels 
grups de dones a la ciutat. Per això el projecte s’ha 
obert a totes les entitats de dones que desenvolupen 
activitats a  l’Hospitalet. 
El principal objectiu és conèixer la tasca que han dut 
a terme i porten a terme els grups de dones amb la 
intenció de conèixer el paper que han jugat i el paper 
que caldrà jugar de cara al futur.  
Com a inici de la recerca, s’ha constituït un grup de 
treball format amb representants de 15 entitats que 
han començat per recopilar informació amb la inten-
ció de disposar d’un fons que permeti realitzar una 
investigació sobre les dones a l’Hospitalet. 

D’altra banda, el material recopilat també servirà per desenvolupar diferents 
iniciatives. La primera de les iniciatives previstes tindrà lloc el 25 de març al 
Centre Cultural Barradas de la Rambla Just Oliveres. Aquest acte que servirà 
per donar el tret de sortida oficial del projecte, servirà per mostrar l’activitat 
desenvolupada i dels objectius de les diferents associa-
cions que hi prenen part. 
M. Pau Trayner i M. Teresa Jiménez Villarejo, són les 
encarregades de dinamitzar el projecte.  

LES DONES PASSAT, PRESENT I FUTUR A LA CIUTAT 

    Amb el suport de: 



Els dies 13 i 14 de desembre passat, el CEL’H va ser present a la XI Mostra 
d’Entitats organitzada per la regidoria del Districte I. Enguany hi varem ser 
amb un estand propi. En la línia de col·laborar i donar    
suport a les iniciatives culturals, també es podia veure 
la recent publicació sobre l’hospital de Bellvitge del 
doctor Capdevila, gràcies a la col·laboració de Jaume 
Valls que ens va acompanyar durant els dos dies. 
D’altra banda, va ser un bon moment per departir amb 
els nombrosos amics i associats que ens varen visitar. 
Esmentar que l’activitat va coincidir amb el 68è aniversari de la Declaració dels 

Drets Humans, efemèride que va servir per fer un 
acte de reconeixement al final amb la lectura dels 
articles de la declaració. En nom del CEL’H, la M.Pilar 
Massana va fer la lectura d’un dels articles. 
Finalment agrair la col·laboració als membres de jun-
ta que van fer torns a l’estand i a la Mariona Parera i 
la Marta Batet que en varen ser les responsables. 

MOSTRA D’ENTITATS DEL DISTRICTE I 

En els darrers mesos, el CEL’H ha intervingut en diverses iniciati-
ves ciutadanes en la línia de la conservació i divulgació del patrimo-
ni històric de la ciutat.  
Per una banda, a petició dels veïns i veïnes del petit nucli del Camí 
de la Fonteta, hem expressat la nostra valoració favorable a la se-
va conservació, doncs considerem que és un barri representatiu 
d’una etapa de la història local.  
També estem participant en el debat ciutadà endegat pel Ajuntament en relació 
a la zona de Can Trabal. A les reunions amb entitats que s’han fet en diferents 

barris i amb la que es va fer el passat 3 de febrer al 
CEL’H amb la presència dels responsables de l’ADU 
hem exposat la nostra proposta de conservar i mu-
seitzar el màxim possible aquest espai, l’última resta 
agrària de l’Hospitalet.  
Aquests processos es mantenen oberts. Animeu-vos 
a participar-hi. 

EL CEL’H, COMPROMÈS AMB EL PATRIMONI 

El CEL’H s’adhereix a les més  de 300 entitats que han expressat la seva 
sol·lidaritat amb Gaza. 

El cel’h comunica  



PACTE CIUTADÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENÈRE 

Centre d’Estudis de l’Hospitalet 
C/Major, 54; 1r  
08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Tel: 93 338 60 91 Fax: 93 261 24 90 
A-e: celh@celh.org  Web: www.celh.org 

AGENDA FEBRER-MARÇ DEL CEL’H 

Consell de Redacció: Marta Batet, Joan Camós, 
Manuel Domínguez, Enric Ferreras, M. Pilar Mas-
sana, Montserrat Solanas i Josep M. V alero 

En aquest primer número de l’any, iniciem una petita secció biblio-
gràfica relacionada amb llibres de la ciutat així com publicacions de 
socis i amics del CEL’H. Per començar us presentem el llibre del nos-
tre soci i company de junta, Marcel Poblet. “Milites christi. Història 
i llegendes dels Templers”. Editorial Matrícula. La Conca de Barberà. 
2008. 255 pàgines. Un estudi sobre els templers des d’una perspec-
tiva catalana amb la voluntat d’aclarir alguns dels tòpics sobre 
aquest orde medieval. 

RECOMENACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H 

21 de febrer  de 10.30 a 13 hores. Centre Cultural Tecla Sala: Assemblea Coordina-
dora Centres Estudis Parla Catalana. 
23 de febrer: Conferència de Joan Camós “ Història i memòria oral” dins les Jorna-
des Història i memòria: les fonts orals a les biblioteques i els arxius. Biblioteca Ig-
nasi Iglésias - Can Fabra. 
Del 26 de febrer al 26 de març: Curs d’història de l’Hospitalet. Museu d’història de 
l’Hospitalet. 
7 de març: Acte de lliurament dels premis del XIIè Certamen Poètic Andreu Trias  
Centre Catòlic (Rambla Just Oliveras, 34). 
25 de març: Acte de presentació del projecte Les dones de l’Hospitalet teixim el 
nostre futur, al Centre Cultural Barradas (Rambla Just Oliveras, 34 ). 

En la línia de participar en temes de ciutat i d’interès social, el CEL’H es va afegir 
el passat 24 de novembre a la campanya, “Tolerància cero a la violència de gènere”, 
impulsat pel Centre d’Atenció i Informació a la Dona i que vol servir per conscienci-
ar la ciutadania sobre la gravetat que suposa aquest fenomen social. L’acte de sig-
natura es va fer coincidir amb el dia internacional contra la violència de genère. La 
signatura en nom de l’entitat la va fer M.Pilar Massana.  

El cel’h comunica  

18 de març: ASSEMBLEA GENERAL DE SÒCIES I SOCIS DEL CEL’H a la  
seu del CEL’H (c/ major, 54; 1r pis). 1ª Convocatòria a les 18.30 hores; 2ª 
convocatòria a les 19 hores. Les sòcies i socis que vulguin disposar de la docu-
mentació amb anterioritat a l’acte, la poden sol·licitar per telèfon,correu 
electrònic o passar-la a recollir per l’entitat (concretant dia i hora) a partir 
del dia 1 de març. US ESPEREM!!!! 


