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El patrimoni conté i difon uns valors d’aquells que no cotitzen en borsa, però que
són fonamentals per crear consciència de comunitat, cohesió social i hàbits de
convivència. Només quan les comunitats i la convivència es trenquen es produeix un
clam generalitzat i a corre-cuita es busquen solucions, aleshores es vol reconstruir
el que costa molt de temps crear.
La nostra ciutat va patir una lamentable destrucció del seu patrimoni durant el
franquisme, etapa nefasta en tots els aspectes. En els darrers anys les institucions
públiques han demostrat tenir una altra sensibilitat, com demostren la Casa del
Cargols i el Castell de Bellvís a la Torrassa, la Torre Barrina a Collblanc, Can Colom a
Santa Eulàlia o l’Harmonia al Centre. Tanmateix s’han produït pèrdues irreparables,
com El Respeto Mutuo a Santa Eulàlia o l’entrada de Can Gomar al Centre, a més de
destruccions parcials a Can Trinxet o Can Rigalt.
L’Hospitalet, per les seves característiques, necessita una política de patrimoni molt
valenta. Tenim encetats dos debats públics en relació a Can Trabal i al nucli de la
Fonteta. L’Ajuntament ha de valorar què és més important per a la ciutat a llarg
termini i quins valors vol transmetre a la ciutadania.
Caldria plantejar-se, també, actuar amb urgència per tal de recuperar elements
patrimonials d’extraordinària importància com són Can Rigalt, una vil·la neoclàssica
d’un enorme valor artístic, i el Canal de la Infanta, una infraestructura
transcendental per la nostra història.
La valoració, recuperació i difusió del patrimoni és tasca de tothom, perquè tots i
totes el gaudim i el necessitem.

BEQUES L’HOSPITALET CONVOCATÒRIA 2009
Un any més el Centre d’Estudis col·labora i participa
en les Beques de Recerca de l’Hospitalet.
Un projecte que millora el coneixement sobre la
història de la ciutat i que alhora fomenta la difícil
carrera d’investigador.
Tot i que ja s’ha acabat el termini de presentació de
propostes (20 de setembre) ens fem ressó
d'aquesta iniciativa que des de l’any passat llença
dues línies de recerca. Aquest any els temes
escollits han estat: «L’organització del territori de
l’Hospitalet a dins de l’edat mitjana: les ordinacions
de 1475. Anàlisi del document i context històric» i
en una línia totalment diferent i al mateix temps
novedosa, s’ha proposat «L’Hospitalet a la literatura.
La imatge de la ciutat en la creació literària».

CONÈIXER L’HOSPITALET:
Activitat per a docents nous a la ciutat

El cel’h comunica

Després de l’èxit de la Jornada adreçada a mestres i professors «Eines per a treballs
de memòria oral» que es va fer el setembre de l’any passat, el CEL’H, El Casalet i el
Centre de Recursos Pedagògics amb el suport de la regidoria d’ensenyament de la
ciutat, s’han animat a continuar desenvolupant projectes de suport al personal
docent que treballa a l’Hospitalet. En aquesta ocasió les activitats estan orientades
als ensenyants que desconeixen la ciutat on s’incorporen a treballar i evidentment
obertes a tothom que treballa en el món educatiu. Es tracta de donar a conèixer la
ciutat i els recursos que ofereix. Les sessions de treball es faran durant el mes de
novembre i constaran d’una xerrada i debat a càrrec de Manuel Domínguez i Joan
Camós del CEL’H sobre «Història de la ciutat i els seus barris». Una segona sessió
servirà per treballar els recursos pedagògics que ofereix la ciutat i conèixer
directament l’Hospitalet. Aquesta activitat, estarà dirigida per l’Enric Roldán, del
El Centre d’Estudis i El Casalet aposten fort per la formació del
professorat que treballa a l’Hospitalet i que en un percentatge molt
elevat no viu a la nostra ciutat.
Casalet i finalment es es farà una visita guiada en autocar pels barris de l’Hospitalet.
D’altra banda, els mesos d’abril i maig d’aquest curs 2009-2010, en col·laboració
amb el Museu d’Història de la Ciutat, es proposarà a mestres i professorat el
coneixement concret dels barris, a partir de rutes urbanes que es programaran a
cada barri.
Tots els professors, professores i mestres que vulguin participar de l’activitat poden
obtenir tota la informació al web del Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet
on també podran fer les inscripcions a:
www.xtec.cat/crp-hospitalet a l’apartat “Activitats de formació 2009-2010”.

Llibres: «Algunos otros alias de la militancia roja»
El 26 de setembre, va tenir lloc la presentació del llibre « Algunos otros alias de la
militancia roja », del nostre amic i col·laborador Antonio Mayo. L’acte es va fer a la
seu de la Unión Extremeña de l’Hospitalet i va comptar amb la participació de Joan
Camós que va parlar de la i¡mportància de publicacions com aquesta, que ens
ajuden a recuperar i sobretot a difondre els fets i esdeveniments d’uns anys tan
delicats per a totes i tots.
Des d’aquestes ratlles, aprofitem per felicitar i animar a continuar treballant a l’amic
Mayo.

Amb el suport de:
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EL CEL’H A INTERNET

No podem passar la importància
cada vegada més gran de les
anomenades Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC) ,
i més en concret d’Internet.
És per aquest motiu que en els
darrers mesos hem fet un esforç
per millorar en aquest tema.
Fruit del treball i de l’esforç
combinat de professionals
especialistes i de voluntaris hem
reelaborat el web del CEL’H. Un
nou format amb nous continguts és el que a partir d’agost es pot trobar en el web
del CEL’H, però per sobre de tot el que volem fer amb el temps és que a més de
ser un espai de consulta i d’informació, esdevingui, un lloc de trobada, de
participació i de relació.
Per fer-ho possible, des del CEL’H anirem treballant per incrementar els continguts
amb publicacions “on line”, video conferències, reproducció de materials sonors o
visuals,....
Per fer possible tot això ja comptem amb la col·laboració desinteressada de sòcies i
socis però necessitem ampliar aquestes col·laboracions. Necessitem més opinions,
més aportacions i evidentment més idees.
Així doncs, us esperem en aquest “nou espai” del CEL’H.
MONTSERRAT SOLANAS
Estàvem advertits, però tot i així la mort de la Montserrat ens
ha colpit. Hem perdut una persona, una dona important: Al
CELH era una sòcia que col·laborava amb temps i feina. Un
temps que omplia amb la seva bonhomia, empenta,
optimisme i competència, especialment en l’àmbit de la
nostra llengua, el català. Ja durant el final de la malaltia
trobàvem a faltar tenir-la a mà per poder-li fer aquella
consulta lingüística que en l’entitat sorgeix dia sí i dia també i
que ella resolia amb saviesa i precisió. No en va era una gran
professional de la llengua, professora de català al Centre de
Normalització Lingüística de l’Hospitalet i excel·lent traductora de l’anglès, suec i del
francès. No obstant això, allò que més hem trobat a faltar i que ens ha deixat un
autèntic buit ha estat no poder gaudir de la seva persona, amb la seva simpatia
encomanadissa i la seva força vital que feia la nostra vida més clara i radiant. La
Montserrat sempre continuarà ben viva entre nosaltres. Ha deixat empremta al
CELH i des d’aquí volem transmetre el nostre condol als seus, especialment a la
Rosa, sòcia, amiga i, fa anys, professional de l’entitat. Ha estat un goig veritable
haver pogut tenir la Montserrat entre nosaltres.

EL CEL’H TANCA ELS ACTES DEL XXVè ANIVERSARI
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El proper 30 de novembre a partir de les 19 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural
Barradas (Rambla Just Oliveras, 56), es farà l’acte de cloenda del 25è aniversari del
CEL’H.
L’acte tindrà com a eix central la presentació del número 22 dels Quaderns d’Estudi,
que com no podia ser d’altra manera s’ha dedicat a la història del CEL’H. A més a més
la publicació compta amb 49 testimonis d’hospitalenques i hospitalencs que des de
diferents àmbits han tingut relació amb l’entitat al llarg d’aquest quart de segle. Des
d’aquetes ratlles agraïm totes les aportacions, col·laboracions i suports que hem rebut
per a fer possible aquesta publicació.
En acabar l’acte es farà un refrigeri, en el que esperem trobar-vos’hi, i que servirà per
posar punt i final a aquesta commemoració.
Volem comptar amb la vostra assistència. Us mantindrem informats.

RECOMENACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H
El tema del llibre que recomanem en aquest número, no gira al voltant
de l’Hospitalet, però l’autora és de l’Hospitalet. Motiu sobrer doncs, per
escriure unes ratlles de la darrera publicació de la historiadora Dolors
Marín . Més enllà de la procedència de la investigadora, destaquem que
aquest llibre aporta una nova visió sobre alguns dels fets que varen
envoltar la Setmana tràgica, en la que destaca la importància que hi va
tenir el lliurepensament. Felicitacions Dolors.

AGENDA SETEMBRE-OCTUBRE. Activitats properes i recents del CEL’H
11 de setembre: Ofrena floral al monument de Rafael de Casanova.
26 de setembre: 20.30 hores presentació del llibre d’Antonio Mayo, “Algunos otros alias
de la militancia roja”, a la seu de la Unión Extremeña de l’Hospitalet (Av. Europa, 230;
altell) i que entre d’altres comptarà amb una intervenció de Joan Camós.
15 d’octubre: A la sala d’acte de la regidoria del Districte I. Acte de commemoració de
l’aniversari de l'afusellament de l’Honorable President de la Generalitat de Catalunya
Lluís Companys, amb una conferència titulada: “ La complicitat del franquisme amb el
règim nazi. La División Azul” a càrrec de l’historiador Xavier Moreno Julià. (Rambla Just
Oliveras, 23).
26 d’octubre: 19.30 hores. Presentació de l’article «Les parròquies de l’Hospitalet a
partir dels anys 60», que forma part del número 21 del Quaderns d’estudi del CEL’H. La
presentació anirà a càrrec de Jaume Botey, autor del text. L’acte tindrà lloc a la
Parròquia de Sant Josep (Av. Enric Prat de la Riba, 145; baixos).
Del 22 d’octubre al 19 de novembre: III Edició del Curs d’Història de l’Hospitalet. Al
Museu d’Història de la Ciutat (els dijous). Les sessions començaran al les 19.30 hores.
Cal fer inscripció.
Novembre: Activitats per al professorat de l’Hospitalet. Per a més informació consulteu
www.xtec.cat/crp-hospitalet a l’apartat “Activitats de formació 2009-2010”.
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