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Un dels principals problemes que arrossega el Centre d’Estudis de l’Hospitalet des de
fa molts anys és el tema del local. Creiem que per a la nostra entitat i per a la ciutat és
molt convenient trobar una solució el més ràpid possible.
Hem de dir que la voluntat del consistori és la de tractar-nos com a la resta de les
entitats consolidades de la ciutat, i cedir-nos l’ús d’un local municipal. Malauradament,
les circumstàncies econòmiques actuals han aturat el procés d’entesa que existeix
entre l’ajuntament i l’entitat, que reconeixem i agraïm.
Tanmateix, el fet és que el greuge que patim es manté. No demanem res que no
tinguin d’altres associacions amb 25 anys de trajectòria, una quarantena de
publicacions, desenes d’actes amb milers de participants, centenars d’usuaris dels
nostres serveis, etc.
Com que trobem que és un tema central, cabdal pel nostre futur, serà un tema que
tractarem de forma especial en la pròxima assemblea de socis/es, i és per això que la
vostra presència i participació en el dia 25 de febrer és fonamental.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SÒCIES I SOCIS
El proper dijous 25 de febrer (a les 19:00 hores en primera convocatòria, i a les 19:30
en segona convocatòria), a la seu del Centre d’Estudis (carrer Major, 54, 1r), farem
l'assemblea ordinària de socis i sòcies.
És el moment de fer balanç de la molta feina feta, de les activitats que hem
desenvolupat al llarg del 2009 presentades en la memòria corresponent. I, també, és
l’ocasió per parlar sobre els projectes, diversos i engrescadors, que tenim pel 2010,
concretats en el pla d'actuació i els pressupostos. El punt següent serà la renovació de
la junta, que s’ha de fer cada dos anys.
Al costat d’aquests temes més habituals en les assemblees, volem parlar de dues
qüestions importants. Una, com assenyalem a l’editorial, és el de la seu de l’entitat i
l’altre és el de la creació de grups de treball, amb el convenciment que participar
activament en el Centre d'Estudis és una de les millors maneres d'actuar positivament
en la nostra ciutat.
Us hi esperem!

GESTIONS AMB L’AJUNTAMENT

El cel’h comunica

El passat 26 d’octubre una representació del CEL’H es va
reunir amb l’alcaldessa de la ciutat per tractar de dos
punts d’interès. D’una banda, el nou conveni que s’ha de
signar pels propers quatre anys i de l’altra la situació de la
seu del CEL’H, que, com ja se sap, és un tema pendent
des de fa anys. L’entitat després de vint-i-cinc anys de
servei a la ciutat encara no està ubicada en un espai
públic com la majoria de les associacions ciutadanes.
Els resultats de la reunió podem dir que, tot i la bona voluntat per part de
l’ajuntament, no són gaire esperançadores, com a mínim a curt termini.
Pel que fa al conveni, la situació de crisi general fa preveure una retallada en
l’aportació de l'Ajuntament.
En relació a la seu, es va acordar de crear una comissió mixta entre CEL’H i
Ajuntament per tal de mirar de trobar una solució al tema. Després de dues trobades,
la solució tampoc es preveu que sigui a curt termini atès que l’ens públic no disposa
d’un espai que pugui albergar el fons bibliogràfic, els serveis de consulta i els
espais administratius. Així doncs, cal continuar treballant per trobar una solució òptima
per ambdues parts.

FERRAN SORIANO PREMIAT AL BAIX LLOBREGAT
L’artista de l’Hospitalet de Llobregat i bon amic de la
nostra entitat ha estat premiat amb el premi «Antoni
Serra i Fiter» d’arts plàstiques en la sisena edició dels
Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat,
instituïts i dinamitzats des del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat.
Com a anècdota podem dir que el premi que ha
guanyat porta el nom d’un altre personatge vinculat a
l’Hospitalet, el del ceramista Antoni Serra i que les
figures dels premis són obra del nét, el també
ceramista i soci del CEL’H Jordi Serra.
No voldríem tancar aquestes ratlles sense felicitar al
guanyador per aquest reconeixement.
EL WEB DEL CELH: www.celh.org : Ens agradaria que el web de l’entitat esdevingués
realment una eina de comunicació i de trobada, per això es fa indispensable la vostra
col·laboració. Esperem les vostres aportacions, comentaris i observacions.
Amb el suport de:
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GRUPS DE TREBALL I COMISSIONS

En la línia iniciada l’any 2008 de reforçar els grups de treball i vertebrar-ne de nous a
fi i efecte de garantir més i millor la qualitat en els projectes, activitats i presència del
CEL’H en els àmbits d’actuació local i supralocal, la junta de l’entitat s’ha marcat com
a objectiu per al 2010 l’augment de col·laboradors i la creació de dues noves
comissions de treball.
Ateses les característiques i tipologia de l’entitat es fa de vital importància la
presència de personal voluntari. És per aquest motiu que restem oberts a qualsevol
col·laboració. De fet, si hi ha persones interessades en prendre part en el projecte,
només cal que s’adrecin al CEL’H a través de qualsevol mitjà (tel. correu-e..) i poden
apuntar-se ja sigui en un projecte ja sigui en una comissió
A més de reforçar els grups d’edició i del web, caldria donar un impuls especial a
dues noves comissions.
A poc a poc va augmentant la producció de l’entitat. Això fa necessari comptar amb
més col·laboradores i col·laboradors.
D’una banda, una comissió econòmica, amb la voluntat de treballar en dos línies: la
captació de noves fonts de finançament i la captació de socis individuals i col·lectius.
La segona comissió seria de difusió. Amb la creació d’aquesta comissió es vol
potenciar l’organització d’actes i la presència del CEL’H a la ciutat.

40 ANYS D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES
Al llarg d’aquest any el CEL’H organitzarà diverses
activitats per recordar i commemorar el 40è
aniversari de les associacions de veïns de
l’Hospitalet. Creiem que és fonamental evidenciar
el paper que van tenir en la lluita antifranquista i
en la millora de la nostra ciutat. Enguany aquest
serà un dels eixos destacats de l’entitat en relació
a la recuperació de la memòria històrica. En els
propers dies ens posarem en contacte amb les
AA.VV. per treballar conjuntament.
Necessitem la col·laboració de tothom; hi esteu interessats?

II TALLER D’IMMIGRACIÓ a La Florida
El 25 de febrer farem a la biblioteca de la Florida el II Taller d’immigració, amb el que
pretenem continuar recollint experiències de les persones que van immigrar a
l’Hospitalet en els anys 50 i 60 i de les que han arribat fa poc temps. La nostra hipòtesi
és que les semblances són més importants que les diferències. Veniu i participeu!
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El Centre d’Estudis compta des de primers de gener amb una
nova persona que treballarà en la gestió documental. Manuel
Campos, bibliotecari veí de l’Hospitalet. El Manuel és l’encarregat
de la gestió documental de la base de dades bibliogràfica
BABEL’H.

RECOMANACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CEL’H
L’Institut Santa Eulàlia va celebrar al llarg del curs 2008-2009 els
cinquanta anys de la seva existència. Amb aquest motiu s’ha
publicat el llibre COPEM-IES SANTA EULÀLIA, cinquanta anys
d’història, cinquanta anys de vida, que ha estat coordinat per la
professora del centre Pilar Salvatella, es tracta de l’ampliació d’un
treball de recerca del que en fou tutora. En el llibre s’apleguen “les
paraules i els records de moltes persones” de les cinquanta
promocions d’alumnes i molts professors i professores, així com múltiples documents
gràfics i escrits des d’aquells orígens, en moments difícils,fins arribar a l’actual
cinquanta-unena promoció.

511 Cápsulas contra el olvido d'Antonio Calderón "Willy".
Un llibre de records en forma de gregueries o aforismes des de la
postguerra fins arribar a un passat molt proper. Memòries d'una època en
la qual els rellotges semblava que mastegaven el temps com si no
tinguessin dentadura.

AGENDA GENER-FEBRER. Activitats properes i recents del CEL’H

6 de febrer: 19 hores. Organitzat pel col·lectiu Waslala. “La Florida: puto barrio de
mierda”, Video, conversa & sopar al local de Waslala (c/ dels Pins, al costat del metro
de La Florida), amb la participació de la Clara Parramon. Per a més informació (http://
lafloridaputobarriodemierda.blogspot.com).
11 de febrer: 19 hores. Conferència “Política esportiva i història social de l’esport a
l’Hospitalet”, a càrrec d’Aleix Augé, a l’Harmonia (Pl. Josep Bordonau), basada en el
treball guanyador de la beca Ciutat de l’Hospitalet 2008.
24 de febrer: a les 19 hores. Segon Taller d’Immigració a la biblioteca de la Florida
(Av. Masnou, 40). L’acte l’organitzen Waslala i el CEL’H.
25 de febrer: A la seu del CEL’H. 19 hores en primera convocatòria i a les 19.30
hores en segona convocatòria, assemblea general ordinària del CEL’H.
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