
Al llarg dels 25 anys d’història del Centre d’Estudis de l’Hospitalet han format part o 
han col·laborat amb l’entitat desenes de persones. El tret comú entre tots i totes és 
el seu compromís amb l’Hospitalet. Han estat moltíssimes les persones que han 
cregut que la manera de treballar per la millora de la nostra ciutat era unir-se al 
CEL’H. 
Avui, però, volem recordar un altre aspecte de les activitats del CEL’H, que els socis 
les sòcies i amics i amigues de l’entitat reconeixeran de seguida: ens diverteix fer 
activitats culturals –fer recerca, debats, escriure i llegir- i ens agrada ajudar a les 
persones que viuen a l’Hospitalet, estudiants, ciutadans/es amb inquietuds o 
problemes, etc. 
Des d’aquestes línies recordem l’aspecte lúdic de la cultura; potser fins i tot en 
comptes de recordar hem de reivindicar un més gran reconeixement públic i social 
d’aquesta vessant lúdica de la cultura. Ho diem molt clar: ens ho passem molt bé 
fent el que fem. 
A més, l’associacionisme permet trobar gent amb interessos comuns als nostres, 
bona gent amb dosis d’altruisme, en la teva entitat o en les moltes altres de la 
ciutat. És per això que l’acte central del 25è aniversari és un sopar per veuren’s, per 
parlar, per relacionar-nos. Perquè l’associacionisme i la cultura és això, relacions 
humanes lliures, societat plural i diversa mobilitzada i entreteixida. Volem celebrar-
ho amb tu. 
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Com ja hem anat anunciant el proper divendres 3 
de juliol fem el sopar del vint-i-cinquè aniversari del 
CEL’H. Ens agradaria poder comptar amb la 
companyia de totes les persones que han fet possible 
aquest projecte al llarg de tots aquests anys. 
Així doncs, us esperem a la Casa de la 
Reconciliació de Can Serra (Av de Can Serra, 
82; Metro L-1 parada Can Serra o Rbla Just 
Oliveras) a les 21 hores. No cal dir que podeu 
venir acompanyats de qui volgueu. 
El preu del sopar serà de 15€. El tiquet del sopar es 

podrà adquirir a través dels membres de junta o al CEL’H dimarts i dijous de 10 a 
13.30 hores i dimarts , dimecres i dijous de 16 a 20 hores. Si es prefereix fer una 
reserva telefònica (93 338 60 91) caldrà fer un ingrés indicant el nom de les 
persones que hi assistiran, al cte 2100 0610 55 0200032896. 
 

El termini per a les reserves serà fins el dia 29 de juny. 

SOPAR DEL 25è ANIVERSARI 



El cel’h comunica  CONFERÈNCIA « REPTES I POSSIBILITATS DE LES 
ENTITATS EN LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA »                           

El 27 d’abril Ferran Pindado ens va delectar amb una 
excepcional xerrada sobre el paper de les entitats en la societat 
del futur, però també ens va alertar dels problemes més 
freqüents: organitzacions massa rígides, crisis de creixement i 
relleus generacionals, van ser alguns dels temes que l’actual 
sots-director General de Participació en l’àmbit local de la 
Generalitat  va posar sobre la taula en una gran mostra 
d’experiència professional i habilitat comunicativa. 
 
Aquesta conferència, el primer dels actes que el CEL’H ha 
preparat per aquest any dins l’estudi de l’associacionisme va ser 
coorganitzat amb els Plans de Desenvolupament del Gornal i de 
La Florida i va comptar amb la presència d’unes 50 persones 
procedents d’altres entitats, als quals agraïm la seva 
col·laboració i assistència respectivament. 

JORNADA DE VIDA ASSOCIATIVA 

    Amb el suport de: 

Amb el títol, La vida associativa a l’Hospitalet: Passat, 
present i futur. Què fem les entitats?  El Centre d’Estudis, 
els Plans de Desenvolupament Comunitari de la Florida i del 
Gornal juntament amb algunes entitats van presentar el passat 
6 de juny a la Casa de la Reconciliació de Can Serra els 
resultats de la reflexió de més de sis mesos de treball que han 

servit per fer una primera aproximació al passat, el present, els reptes de futur, els 
problemes i les aspiracions de les entitats de cara als propers anys.  
 
En aquesta primera fase hi han participat més de 40 entitats, que han posat sobre 
la taula les seves vivències i inquietuds. En aquesta jornada es va reflexionar des de 
l’experiència de les persones protagonistes del dia a dia de 
cada entitat. Ha estat una reflexió sobre la participació 
associativa.  
 
L’acte es va tancar amb una breu intervenció de Jaume 
Botey que va plantejar els nous interrogants sobre la vida 
associativa.  



El 28 de maig va començar un «bombardeig» força 
peculiar a la ciutat. Amb la inauguració de l’exposició 
cedida pel Memorial Democràtic, es van iniciar un seguit 
d’actes adreçats a recuperar la memòria democràtica a 
l’Hospitalet i a commemorar el 70è aniversari de 
l’acabament de la guerra civil. A l’acte hi van prendre part 

l’Àngel Merino en nom del 
memorial, en Joan Camós com a responsable dels 
projectes de memòria democràtica del l’entitat, la M. 
Pilar Massana, presidenta del CEL’H i en Xavier 
Menéndez, cap de patrimoni de l’ajuntament. 
L’exposició igual que la resta 
d’actes s’han coorganitzat amb 
la regidoria de cultura i en 
aquest cas ha estat possible 

gràcies a la col·laboració amb el Museu d’història de la 
ciutat igual que la conferència que amb el títol: «La guerra 
civil i els bombardeigs a l’Hospitalet», van fer Pep Ribas i 
Carles Santacana que va substituir Joan Camós que ha estat operat i al qual, 
aprofitant l’avinentesa, li desitgem una prompta recuperació. 
Dins d’aquest projecte també cal emmarcar el passi de la pel·lícula de Jesús Garay 
en català «Mirant al cel»amb la presentació i el fòrum a càrrec del mateix director i 
que s’ha organitzat comptant amb Espai V.O i el Centre Cultural Sant Josep i, 
finalment, la descoberta davant la casa dels Cargols de la placa commemorativa 
dels bombardeigs que va patir la ciutat que va comptar amb la intervenció de 
Ramon Solsona, victíma de les bombes que van caure a l’Hospitalet i amb la 
presència de l’alcaldessa de la ciutat Núria Marín i de la Directora General de la 
Memòria Democràtica M. Jesús Bono. Actes dels quals us en parlarem una mica més 
en el pròxim número del Celh comunica. 

El passat 14 de maig es va acomiadar de nosaltres la Marta que ha estat la persona 
encarregada de la biblioteca i del centre de documentació del CEL’H durant els 
darrers 9 mesos.  

Ens deixa per motius laborals. Li desitgem tota la sort del 
món en aquesta nova etapa  i esperem que li vagi molt bé 
de la mateixa manera que li agraïm la feina feta i la 
dedicació que ha tingut al CEL’H. 
 
Marta. Molta sort i endavant!   

GRÀCIES MARTA 

El cel’h comunica  QUAN PLOVIEN BOMBES A L’HOSPITALET DE LLOBRGAT 
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 AGENDA JUNY-JULIOL  Activitats properes i recents del CEL’H 

Consell de Redacció: Joan Camós, 
Manuel Domínguez, Enric Ferreras, M. 
Pilar Massana, Montserrat Solanas i 
Josep M. Valero 

En aquest número us recomanem aquest llibre del nostre amic Antonio 
Mayo. Com ell mateix fa constar en la portada es tracta d’unes memòries 
d’un lluitador antifranquista que ha treballat en diferents organitzacions des 
de la clandestinitat a la democràcia i que també vol ser un homenatge a 
totes les dones i tots els homes que com ell van treballar per les llibertats 
democràtiques.  

RECOMENACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els Quaderns d’estudi, un altre dels projectes destacats del CEL’H, se suma a la 
commemoració dels 25 anys de l’entitat. El número 22 que es troba en fase 
d’elaboració es dedica a la trajectòria del CEL’H. S’han encarregat uns articles sobre la 
història i les principals línies de treball i de presència pública a persones de reconeguda 
solvència que en un moment o altre han estat vinculades amb el CEL’H. La publicació 
es completa amb uns altres escrits breus de persones relacionades a altres entitats, 
organismes, institucions, agents socials i coneixedors del CEL’H. 
Aprofitem aquestes línies per agrair la col·laboració a aquestes persones, agraïment i 
felicitació que fem extensible al consell de redacció que fa possible la publicació.  

El cel’h comunica  

11 de juny: 19.30 hores. L’ètica un valor en desús? L’altra crisi dels nostres dies. Centre 
Cultural Barradas.  Espai de Debat.  
11 de juny: 19 hores. Biblioteca La Florida. Taula rodona moderada per Jaume Botey. 
“Les immigracions al barri de la Florida: conèixer el passat per projectar un futur millor”  
15 de juny: 19 hores. Projecció de la pel·lícula «Mirant al cel» dins del projecte de 
recuperació de la memòria històrica “Quan plovien bombes a l'Hospitalet de Llobregat”, 
en col·laboració amb Espai Versió Original , a Rambla Cinemes (Rbla Just Oliveras, 20). 
Abans de la projecció presentació a càrrec del director i al final fòrum sobre la 
pel·lícula.  
17 de juny: 18 hores al CEL’H´, reunió de final de curs del grup de treball del projecte 
«Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur».  
17 de juny: 20 hores. Descoberta d’una placa commemorativa dels bombardejos a la 
ciutat durant la guerra civil. Davant de la casa dels Cargols al carrers Llobregat-
Montseny de Collblanc. 

3 de juliol: A les 21 hores Sopar del XXVè Aniversari del CEL’H. Casa de Re-
conciliació de Can Serra.  

8 de juliol: 19.30 hores, Casa de Reconciliació de Can Serra (Av. Can Sera, 82, 
Conferència de Jaume Botey sobre « Les parròquies de l’Hospitalet a partir dels anys 
60 », aquesta conferència s’emmarca en les presentacions que s’aniran fent del 
Quadern d’estudi núm. 21. 


