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En els propers dies finalitzarem els actes del 25è aniversari del Centre d’Estudis.
Amb el nou Quaderns d’Estudi volem fer un balanç d’aquests anys, però sobretot
volem reflexionar al voltant del que hem estat per decidir el que pretenem ser en el
futur.
El Centre d’Estudis de l’Hospitalet vol promoure activitats culturals relacionades amb
la nostra ciutat amb uns clars objectius socials i polítics: el nostre compromís amb la
democràcia, la participació, la cohesió i la inclusió. Un programa que engegà el
motor del Centre d’Estudis, li ha donat vida i el continuarà mantenint viu.
Sempre hem estat una entitat oberta, que ha fet el que els associats i associades
hagin pogut decidir. En aquests moments estem creant grups de treball. Si has
volgut reflexionar i intervenir en relació a l’associacionisme, el patrimoni, la
immigració, la situació de la dona, etc. si estimes la teva ciutat i vols participar en la
seva construcció, si vols crear eines de difusió locals, des de les més tradicionals
(les nostres publicacions) fins les més innovadores (webs, blocs, wikis, etc.), el
Centre d’Estudis és el teu lloc.
Podem dir amb orgull que hem fet moltes coses, i que podem oferir una plataforma
des de la qual els hospitalencs i les hospitalenques amb inquietuds les podreu
portar a terme. No ho dubteu, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

LES PARRÒQUIES DE L’HOSPITALET A PARTIR DELS ANYS 60
El 26 d’octubre es va fer la presentació de l’article de
Jaume Botey « Les parròquies de l’Hospitalet a partir
dels anys 60». Aquest primer acte de difusió dels
Quaderns d’Estudi, 21, es va a fer a la Parròquia de
Sant Josep per dos motius. El primer perquè és una
de les parròquies de les que parla Jaume Botey en el
seu article. I el segon perquè des del CEL’H es va
voler fer un homenatge a Mn. Leandre Gassó, que
fou el responsble de l’esmentada parròquia durant
48 anys i que va deixar el seu càrrec al capdvant de la parròquia el passat mes de
setembre.
Finalment remarquem l’èxit de participació amb 166 assistents a la conferència en
la que també hi van intervenir, M. Pilar Massana en nom del CEL’H, Mn.Leandre i
l’actual mossèn de la parròquia de Sant Josep, José Jiménez Montejo.

69è ANIVERSARI DE LA MORT DE LLUÍS COMPANYS
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Un any més, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i la
Regidoria del Districte I organitzen la xerrada
commemorativa de l’aniversari de l’afusellament del
President de la Generalitat, Lluís Companys. L’any del
69è aniversari d’aquest lamentable fet, es va escollir
un tema poc conegut però ben relacionat amb
l'efemèride: “La complicitat del franquisme amb el
règim nazi. La división azul".
Més de 50 persones omplen la sala de la Regidoria del districte I
L’encarregat de fer la xerrada va ser l’hospitalenc, Xavier Moreno Julià, doctor en
història contemporània i professor de la Universitat Rovira i Virgili, que va començar
la ponència parlant de la figura de Lluís Companys a partir d’un document inèdit
que va trobar a l´arxiu del Ministeri d´Afers Exteriors alemany mentre buscava
informació per a la seva tesi. Aquest document és
l´explicació d´un testimoni que va viure en directe el
procés al president i la seva execució.
A continuació va centrar la seva intervenció en la
relació que es va establir entre els dos règims i quin va
ser el paper de la División Azul.

GUANYDORS DE LES BEQUES CIUTAT DE L’HOSPITALET
Tal i com us informàvem en el númreo anterior, s’ha concedit una nova edició de
les Beques Ciutat de l’Hospitalet. Igual que l’any passat, s’han premiat dues línies
de recerca.
En aquesta edició els temes proposats han estat: «L´Hospitalet a la literatura. La
imatge de la ciutat en la creació literària» i «L´organització del territori de
l´Hospitalet a finals de l´edat mitjana (Les ordinacions de 1475. Anàlisi del
document i context històric)». El jurat format per representants de l’ajuntament i
del CEL’H després de valorar els projectes presentats va acordar concedir els premis
a: Carles Ferrer Sales per a l’estudi de “L’Hospitalet a la literatura. La imatge de la
ciutat en la creació literària”. i a Clara Alvárez Jáuregui pel projecte
sobre “L’organització del territori de l’Hospitalet a finals de l’edat mitjana. Les
ordinacions de 1475”.
Moltes felicitats i bona feina als guardonats.
Amb el suport de:
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CLOENDA DEL XXV è ANIVERSARI DEL CEL’H

Després d’un any de commemoració i celebració, durant el qual tota l’activitat del
CEL’H ha girat a l’entorn d’aquesta efemèride, el passat 30 de novembre es va
posar punt i final als actes del XXV è aniversari.
L’acte de cloenda va tenir lloc a l’auditori de la Sala Barradas i va comptar amb
l’assistència de 181 persones. L’acte va servir per presentar el número 22 de la
col·lecció Quaderns d’Estudi, que sota el títol de « El Centre d’Estudis de
l’Hospitalet: un repte ciutadà», està dedicat
als vint-i-cinc anys del CEL’H.
Una publicació que ha comptat amb la
col·laboració de més de seixanta persones.
La presentació va comptar amb la participació
de l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, que a
banda de parlar de la relació de l’entitat amb la
ciutat i amb l’ajuntament, va lliurar una peça
feta en metall de la Medusa, símbol de la ciutat
de l’Hospitalet.
L’entitat va estar representada a la taula per la
Abans de començar l’acte
M.Pilar Massana que, com a presidenta, va expressar la seva
satisfacció per aquest aniversari i va felicitar tots els socis i sòcies, expresidents i
expresidentes i membres de les juntes i equips de treball per la seva tasca,
implicació i compromís envers el CEL’H. La intervenció de la M.Pilar Massana es va
completar amb l’exposició que va fer en Joan Camós, explicant les activitats i
projectes més destacats d’aquest quart de segle. Finalment, Marta de Planell, en
representació del Consell de Redacció, va explicar el contingut del Quaderns
181 persones assisteixen a l’acte de cloenda del XXVè aniversari del
Centre d’Estudis de l’Hospitalet

d’Estudi 22 i va fer èmfasi en la importància d’aquest número, tant pel que suposa
a nivell quantitatiu com qualitatiu.

Un cop acabades les intervencions es va projectar un powerpoint, -que es troba,
igual que la publicació, a disposició de les associades i dels associats a la seu de
l’entitat-, que fa un repàs visual dels fets més destacats de l’entitat.

CERTAMEN POÈTIC «ANDREU TRIAS»
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Des d’aquestes ratlles volem donar difusió i suport a la XIII edició del Certamen
poètic que porta el nom «d’Andreu Trias» i que organitza el Centre Catòlic de
l’Hospitalet, alhora que us animem a participar-hi.
Per prendre-hi part només cal que envieu els vostres poemes a la seu del Centre
Catòlic ( Rambla Just Oliveras, 34; 08901 L’Hospitalet de Llobregat, fins el 31 de
desembre).
Us recordem que es pot participar en quatre categories: Fins a 11 anys; de 12 a 14
anys; de 15 a 18 anys i a partir de 19 anys.
Per a més informació us podeu adreçar a: www.centrecatolic.com o a
l’adreça electrònica centrecatolic@telefonica.net

RECOMANACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H
El record fet paraula. Memòria popular del franquisme és una obra

col·lectiva, realitzada pel Grup Historaula, en el qual han participat
la Milagros Banegas i la Pilar Gómez que durant molts anys han
estat professores en centres de secundària de la nostra ciutat.
Forma part de la col·lecció Eines de memòria editada per la
Direcció General de la Memòria Democràtica. En aquesta obra es
presenten, per àmbits temàtics, el records de diverses persones del
Barcelonès i Baix Llobregat, inclòs l’Hospitalet, de l’època
franquista amb la voluntat de ser un material didàctic i difondre els
valors democràtics entre l’alumnat.
AGENDA NOVEMBRE-DESEMBRE. Activitats properes i recents del CEL’H

18,25 i 28 de novembre: Activitats dirigides als nous docents de l’Hospitalet.
25 de novembre: Dins del projecte «Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre
futur», els grups de dones que en formen part s’adhereixen en contra de la
violència de gènere« Prou violència contra les dones» i es concentren a la plaça de
l’Ajuntament.
30 de novembre: Sala del Centre Cultural Barradas: A les 19.30 hores. Presentació
del número 22 dels Quaderns d’estudi. Aquest acte també serveix per fer la cloenda
de l’any del XXVè aniversari del CEL’H.
2 de desembre: A les 19 hores a l’auditori Barradas (Rbla Just Oliveras, 56) Taula
rodona i projecció de «Quico Sabaté, un combatent antifranquista de l’Hospitalet»
12-13 de desembre: El CEL’H torna a ser present a la Mostra d’Entitats del Districte
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