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EDITORIAL
El Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha reafirmat el seu compromís amb el futur de la
ciutat amb les activitats que hem endegat en l’any del nostre 25è aniversari. La
recerca, la reflexió, el debat i la difusió en relació als principals temes que afecten
l’Hospitalet han estat, són i seran la nostra raó de ser.
I, com ja hem comentat en aquestes pàgines, dos són els temes que considerem
especialment importants: l’associacionisme i la immigració. En relació al primer ja
està en marxa un procés de trobada i debat entre diferents entitats de la ciutat
sobre la situació, els problemes i les oportunitats de les associacions
hospitalenques. És un procés obert, al qual es poden sumar les entitats que ho
vulguin, i horitzontal, sense lideratges ni intervenció institucional. Hi haurà una
primera jornada per extreure’n conclusions el 6 de juny.
Pel que fa a la immigració, principal tret definitori de la ciutat des de fa més d’un
segle, tenim molta tasca d’investigació, de reflexió i de divulgació a fer. Els tallers ja
estan en marxa i caldrà treballar amb els materials enregistrats; volem difondre el
Quaderns relatiu al tema; volem fer xerrades i debats.
Creus que aquestes activitats són importants?, creus que val la pena tirar-les
endavant?, creus que pots contribuir que la nostra ciutat tingui més activitats
culturals?, tens una inquietud i la vols portar a terme? Tot està per fer i tot és
possible (aquesta frase no és nostra, però l’agafem perquè ens hi identifiquem).
PRIMER TALLER D’IMMIGRACIÓ AL CENTRE CULTURAL DE COLLBLANC-LA TORRASSA

El 16 d’abril vàrem fer, en col·laboració amb la l’Associació de Veïns de CollblancTorrassa, el Primer Taller d’immigració al Centre Cultural d’aquell barri. Les
intervencions de les ponents i dels assistents ens van mostrar com les migracions
que han conformat la nostra ciutat tenen moltes semblances. La nostra voluntat és
fer més actes d’aquest tipus a fi i efecte de recopilar testimonis dels moviments
migratoris que ha rebut la ciutat i treballar el material enregistrat, per conèixer
millor aquests fenòmens i el seu impacte sobre la ciutat.

ASSEMBLEA GENERAL DEL CENTRE D’ESTUDIS
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El passat 18 de març amb
QUOTES DEL CEL’H
l’assistència de 22 associats i
PER A L’ANY 2009
associades es va fer l’assemblea
Quota jove: 10€
general de socis del CEL’H. A
Quota individual: 18€
l’assemblea es van aprovar els punts
Quota familiar: 22€
preceptius: memòria d’activitats i
balanços econòmics de l’any 2008 i Quota col·laborador: 40€
el projecte d’activitats i el pressupost Quota patrocinador: 150€
per a l’any 2009.
En aquesta assemblea també es va (Quotes quadrimestrals)
aprovar l’augment de les quotes
d’associats segons apareixen en el
quadre.
Vivències personals de la vida quotidiana a l’Hospitalet “agrari” de la segona
meitat del segle XX
En acabar l’assemblea es va organitzar una xerrada que va anar a càrrec
de Francesc Ribas i M. Antònia Vinyals, a partir de les seves vivències
ens van apropar a la vida a pagès a l’Hospitalet durant la segona meitat
del segle XX. La xerrada va ser molt amena i entretinguda
i va servir per conèixer la vida al camp hospitalenc de la
mà d’un dels darrers pagesos de la ciutat i d’una filla de
pagesos.
Aquesta xerrada s’emmarca dins d’un projecte, que,
continuant la tradició del CEL’H de recuperació de la memòria, vol
iniciar un estudi sobre la vida agrària a la ciutat. Esperem que en el
decurs d’aquest any es consolidi aquesta nova iniciativa i ben aviat es
pugui treballar en aquest camp.
SOPAR DEL 25è ANIVERSARI
El 3 de juliol, farem el sopar del Centre d’Estudis. L’any passat vàrem fer el sopar
dels mil sabors, en referència als molts plats que ens van fer els assistents. Aquest
any li volem donar un caire diferent ja que coincideix amb els vint-i-cinc anys del
CEL’H. Volem que sigui un sopar obert a les sòcies i socis i amigues i amics. Ens
agradaria comptar amb la companyia de totes aquelles persones que durant
aquests anys han tingut relació amb el CEL’H.
Encara no sabem com serà aquest sopar, però tan aviat com la comissió
encarregada d’organitzar-lo el tingui definit us ho farem
saber. De tota manera tothom que ens vulgui acompanyar
ja ens ho pot fer saber, mitjançant el telèfon 93 338 60 91
o a través de l’adreça-e: celh@celh.org.
US HI ESPEREM!!!!

Amb el suport de:
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LES DONES DE L’HOSPITALET TEIXIM EL NOSTRE FUTUR

El 25 de març es va fer al Centre Cultural Barradas l’acte
de presentació del projecte « Les dones de l’Hospitalet
teixim el nostre futur». L’acte va comptar amb la
participació d’11 grups de dones de la ciutat que van
omplir la sala d’actes del Barradas.
L’acte es va dividir en tres parts: Una primera part en què
es van presentar els orígens de les entitats a través d’una
projecció. Una segona en la qual, les entitats van
explicar què fan i els motius per als quals es van
constituir. Aquesta segona part es va alternar amb les
actuacions de la Coral de l’Associació de Dones de Can
Serra i el Grup de Dones de
Sant Josep. I finalment una
tercera part que va consistir en
una petita exposició del que fa
cada grup. La mostra es va poder veure a l’altell del Centre
Cultural Barradas on cada entitat havia fet el seu plafó.
Aprofitem per recordar que aquest acte forma part d’un
projecte que té com a finalitat fer
un estudi sobre l’associacionisme. Finalment agraïm la
col·laboració de totes les entitats, que van prendre part en
l’acte i que col·laboren en el projecte així com del personal
del Centre Cultural Barradas.
MÉS DE 200 DONES OMPLEN EL BARRADAS
Les fotos d’aquest article són de Lourdes Olaya Checa

QUADERNS D’ESTUDI 21
El 2 d’abril es va fer l’acte de presentació del número 21 dels Quaderns d’estudi
del CEL’H. La presentació es va fer al Centre Cultural Tecla Sala i va comptar amb la
presència de més de
setanta persones i amb
la participació dels set
autors del articles que
conformen
la
publicació, que és de
caràcter miscel·lani. A l’acte també hi van intervenir M. Pilar Massana en nom del
CEL’H i l’Albert Marzà en representació del Consell de Redacció de la publicació, que
tot sigui dit, ja està treballant en el pròxim número que es dedica als
25 anys del CEL’H i que es preveu que es pugui presentar abans
d’acabar l’any.

LES SÒCIES I SOCIS DISPOSEN D’UN EXEMPLAR
GRATUÏT AL CEL’H
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JORNADES DE VIDA ASSOCIATIVA

Com ja hem anunciat en diferents mitjans i àmbits, el CEL’H promou una línia
«d’associacionisme» dins del pla d’actuació del vint-i-cinquè aniversari. Dins
d’aquest àmbit fa temps que es treballa amb els Plans d’Acció Comunitaris del
Gornal i de La Florida així com amb una vintena d’entitats en una iniciativa de
participació associativa que culminarà el proper 6 de juny en una Jornada de vida
associativa que vol posar sobre la taula quin ha de ser el futur de l’associacionisme
de la nostra ciutat a la Casa de la Reconciliació de Can Serra.
RECOMENACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H
Us recomanem el llibre del Doctor Josep M. Capdevila, « Bellvitge,
anatomia de un Hospital». El llibre és un bon testimoni dels inicis i de la
trajectòria d’aquest hospital, referent de la medicina pública d’aquest país.
Aprofitem per anunciar-vos que el proper mes d’octubre el CEL’H organitza
una presentació del llibre a la Sala d’actes del Centre Cultural Barradas. Us
en mantindrem informats.

AGENDA ABRIL-MAIG
27 d’abril: A les 19.30 hores, al Centre Cultural Sant Josep (Av. Isabel la Catòlica, 32)
conferència a càrrec de Ferran Pindado, Sots-Director General de Participació en l’àmbit
local, de la Generalitat de Catalunya «Reptes i possibilitats de les entitats en la
participació ciutadana» Aquesta conferència s’organitza dins del projecte de Jornades
associatives que orgnanitzen conjuntament el CEL’H, el Pla de Desenvolupament
Comunitari de La Florida i el Pla de Desenvolupament Comunitari del Gornal.
28 d’abril: A les 19.30 hores la biblioteca del Tecla Sala, Marcel Poblet presenta el seu
darrer llibre Milites Christi. Històries i llegendes dels Templers. Aquesta
presentació s’emmarca dins dels actes del projecte Ciutat plural llibres singulars i anirà
a càrrec de Jaume Botey, professor d’història contemporània de la UAB i membre del
CEL’H.
29 d’abril: A les 19.30 hores al Centre Cultural Barradas. L’H Espai a debat. El govern
s’explica: Joan Saura, conseller d’interior de la Generalitat.
28 de maig: 19.30 hores inauguració de l’exposició «Quan plovien bombes», al Museu
d’història. L’exposició es podrà visitar fins el 5 de juliol en l’horari habitual del Museu.
Del 7 de maig al 4 de juny: II Edició del Curs d’història sobre l’Hospitalet. Les sessions
es fan els dijous (19 hores),excepte el 13 de maig. Museu d’Història (C/ Joan Pallarès,
38). Més informació al mateix museu.
8 de maig: 19 hores Centre Cultural Collblanc-Torrassa, presentació del llibre d’Inocencio
Salmerón Històries de Collblanc-la Torrassa.
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