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Vint-i-cinc anys són pocs anys en la història d’una ciutat, però han estat prou temps
per milers de converses, centenars de debats, desenes d’actes públics i
l’enfortiment d’un sentiment d’estima vers l’Hospitalet.
Hem encetat i recolzat recerques, hem intervingut en conflictes ciutadans, hem
editat articles, llibres i revistes, hem promogut jornades de reflexió, hem defensat el
patrimoni, hem tingut bones i no tan bones relacions amb les institucions polítiques,
hem col·laborat amb els i les estudiants i els i les professionals de l’ensenyament,
hem creat un centre de documentació sobre temes locals obert al públic, hem
treballat colze a colze amb moltíssimes altres entitats de la ciutat i el seu entorn,
hem tingut presència a tots els barris de la ciutat, hem treballat per l’Hospitalet,
amb encerts i errades, sempre amb la voluntat de la inclusió, la cohesió i la
integració social, la difusió de la llibertat i la democràcia, amb el rebuig de la
xenofòbia i de qualsevol tipus de discriminació. Hem rigut; també hi ha hagut
alguns plors i angoixes. Ens hem trobat i ens hem estimat, amb encontres i
desencontres.
Ha estat fantàstic, enriquidor, molt positiu per als i les que hem participat en el
CEl’H i, humilment, esperem per a la ciutat. Alguns dels vells temes continuen sent
vigents, hi ha noves preocupacions i nous mitjans de difusió cultural. Tenim
projectes i capacitat per acollir els que pugueu tenir vosaltres. El vint-i-sisé any de

QUAN PLOVIEN BOMBES A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tal i com s’informava en el darrer número del celh
comunica, el Centre d’Estudis continua treballant en la
recuperació de la memòria democràtica. En un any de
celebració pel CEL’H hem volgut rememorar
públicament, un dels fets més tràgics de la guerra civil
«Els bombardejos» i entre d’altres actes i activitats
(dels que ens fem ressò) hem volgut recordar les
víctimes de la ciutat descobrint una placa a la cruïlla
dels carrers Llobregat i Montseny, un lloc especialment
castigat per aquests fatals esdeveniments.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, de la directora del
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i de Ramon Solsona, víctima de
l’explosió d’una bomba de mà.
La placa diu: “En record de les víctimes dels bombardejos de l’aviació

feixista en aquest lloc (25 de juliol de 1937) i la resta d l’Hospitalet. Què
la cultura de la pau, la llibertat i la convivència no deixin entrar mai més
la barbàrie a la nostra ciutat .
NO A LA GUERRA L’Hospitalet de Llobregat, 17 de juny de 2009 ”

SOPAR DEL 25è ANIVERSARI

El cel’h comunica

La Casa de la Reconciliació de Can Serra acull el sopar commemoratiu
dels 25 anys del CEL’H
El 3 de juliol es va fer el sopar d'aniversari de l’entitat a la Casa de la Reconciliació
de Can Serra, i va comptar amb 105 assistents, entre els quals, a més de sòcies,
socis, amigues i amics, s’han de comptar regidors del consistori
local i membres d’entitats ciutadanes i de l'àmbit dels Centres
d’Estudi.
Manuel Domínguez va donar la benvinguda i després de sopar,
en Josep M Valero va presentar un
powerpoint que amb un to amé i divertit
va servir per repassar la trajectòria de l’entitat durant els 25
anys de vida.
A continuació M. Pilar Massana, va agrair l’assistència, va
felicitar a tothom que ha fet possible que el CEL’H compleixi
25 anys i va agrair els suports rebuts. A continuació Mario Sanz, en nom de
l’alcaldessa, va felicitar i animar l’entitat a continuar treballant
per la cultura i la ciutat.
L’acte va cloure amb una magnifica interpretació de la tercera
sonata per a violoncel i piano de Beethoven a càrrec dels
germans Marta i Marc Perna.
Finalment aprofitem aquestes ratlles per agrair els assistents la
105 persones assisteixen al sopar del xxvè aniversari del CEL’H
seva presència i suport, a la Casa de la Reconciliació per a la cessió dels espais, així
com a les persones que han fet possible l’acte.
Però no voldríem acabar sense un record especial per aquelles
persones que no ens varen poder acompanyar al sopar per
motius diferents però que també han format o formen part
d’aquest projecte i que l’han fet i el fan créixer des dels seus
inicis.
HORARIS D’ESTIU
Del 20 al 24 de juliol, l’horari d’atenció a les sòcies i socis serà dimarts i dijous de
10 a 13.30 hores.
El CEL’H romandrà tancat al públic del 27 de juliol al 31 d’agost. A partir del 7 de
setembre reprendrem l’horari habitual.
Moltes gràcies i disculpeu les molèsties.

Amb el suport de:

El cel’h comunica

EL SOPAR EN IMATGES

Acabem aquest article recordant-vos que estem treballant en l’edició del proper
número dels Quaderns d’estudi, que es dedica com no podia ser d’altra manera als
25 anys del CEL’H i que es presentarà a finals d’any. L’acte de presentació servirà
per tancar l’any de la commemoració i per tant serà un altre moment per retrobarnos amb els que vareu assistir al sopar i per trobar-nos amb aquells que no vareu
poder ser-hi. Fins aleshores. Moltes felicitats i moltes gràcies a totes i a tots.

JORNADES CIENTIQUES I TECNOLÒGUIQUES

El cel’h comunica

10 anys de Jornades Científiques i Tecnològiques
Els estudiants de secundària de la nostra ciutat han pogut
exposar públicament la feina realitzada en els seus treballs de
recerca. És una experiència que s’ofereix als nostres joves des
de fa 10 anys i que s’ha mostrat força productiva.
En la cloenda de l’edició d’enguany es varen poder retrobar els
estudiants d’aquelles primeres convocatòries i comprovar com
els ha anat en la seva vida acadèmica i professional i quina
influència ha tingut, tant la realització del treball corresponent
com la possibilitat d’esposar-lo en una àgora com la que
brinden les Jornades.
Com va dir l’Elena Azañón, alumna que va guanyar fa deu
anys el premi d’Humanitats i que actualment està preparant la seva tesi doctoral
sobre neuropsicologia, el mètode emprat en el treball de recerca pot mostrar el camí
a seguir en altres investigacions posteriors com les que porta a terme actualment.
Es va fer també un reconeixement al professorat que any rere any des dels centres
docents ha anat acompanyant la tria dels temes i l’elaboració d’aquests treballs
d’investigació, així com a les persones que des de diversos àmbits han col·laborat en
la bona realització tant dels treballs com de les jornades. Com en les anteriors
edicions, el Centre d’Estudis ha participat a la Comissió Organitzadora de les desenes
Jornades Científiques i Tecnològiques.
G. Pascual

RECOMENACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H
En aquest número us recomanem «Històries de Collblanc– La Torrassa
d’Inocencio Salmerón. Un llibre que ens serveix per conèixer una mica més
la història, l’evolució i les transformacions d’aquest barri de la ciutat a partir
d’un volum considerable de documents, imatges i entrevistes.
LA TALAIA. L’Associació per a les Festes del Centre de l’Hospitalet lliura una
placa commemorativa dels 25 anys del CEL’H. El lliurament es va fer el 18 de
juny en l’acte d’inici de les Festes Majors del Centre que va tenir com a
pregoner el soci de l’entitat Pep Ribas. La placa la va recollir la M. Pilar
Massana.

«MIRANT AL CEL»
El 15 de juny dins dels actes de recuperació de la memòria democràtica
organitzats pel CEL’H en col·laboració amb Espai V.O i amb i el Centre
Cultural Sant Josep, es va projectar al Rambla Cinemes, la pel·lícula de
Jesús Garay «Mirant al cel», amb l’assitència de 245 persones. La
presentació i fòrum posteior va comptar amb la participació del director.
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