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EDITORIAL
Un dels principals eixos de les activitats del
Centre d’Estudis d’enguany és la commemoració
del 40 aniversari de les associacions de veïns i veïnes (AA.VV.) de la nostra ciutat. Creiem que és
molt el que hem d’agrair a les persones que han
deixat el seu temps i les seves forces en aquestes
entitats; estem convençuts que ara tindríem una
ciutat molt pitjor si unes dones i uns homes no
s’haguessin dedicat a lluitar pels barris i per la
ciutat.
Encara avui, l’Hospitalet, demogràficament i urbanística, és majoritàriament fruit dels anys del
franquisme. Som conscients del que va significar
la lluita de les AA.VV. en la última dècada de la dictadura? Quant blocs més i quants parcs menys tindríem? Quants nens i nenes no haguessin tingut
escola? Quantes persones no haguessin tingut assistència mèdica?
La lluita, però, va continuar en les dècades de

la democràcia. Les institucions han reconegut el
paper de les AA.VV. i habitualment ha hagut diàleg
i entesa. Tanmateix, quan ha calgut, s’han fet i es
fan protestes i mobilitzacions, en l’àmbit de barri,
municipi, àrea metropolitana, etc.
Volem recollir aquesta història, volem difondrela, volem que es reconegui i volem contribuir a que
es perllongui en el futur. Les AA.VV. són avui tan
necessàries com sempre, perquè són un mecanisme de participació democràtica de la ciutadania
i perquè poden ser una eina d’integració i de cohesió social. Segurament que ara no poden ser
iguals a les dels setanta, i també volem reflexionar sobre com han de ser en les pròximes dècades.
Si creieu que aquest és un projecte important,
interessant i engrescador, podeu assistir als actes
oberts a tothom, que farem aviat, i us podeu
sumar en els grups de treball que hem creat. L’objectiu és, com sempre, un l’Hospitalet millor.

ALPHA 63
L’any 1963 de la mà de Ramon Miró, naixia Alpha 63 un grup
format per joves d’entre 17 i 23 anys de procedència i formació
diversa i plural que va suposar un canvi important en el panorama cultural, primer, de l’Hospitalet Centre i, després, de bona
part de la vida sociocultural de la ciutat.
Ara, amb el lema Alpha 63: fets i llegat, i de la mà de Joan
Soto, s’organitzen un seguit d’actes i d’activitats que comencen
el dia 7 d’abril amb la presentació d’una publicació de Jaume
Botey, editada pel CEL’H, sobre la història del grup i acabaran el
29 d’abril amb la voluntat de commemorar la vida i obra d’aquest
peculiar grup. Entre els actes destaquen representacions teatrals
d’obres dinamitzades i organitzades per Alpha 63 com ara “Allí on
neixis tant se val”, de Ricard Salvat; Homes i no, de Manuel de
Pedrolo, o la composició “El teatre del grup Alpha 63 i el seu
temps” amb textos de Joan Casas. Tot amb la voluntat de recuperar part de la memòria cultural de l’Hospitalet.
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II TALLER DʼIMMIGRACIÓ
El 24 de febrer el Centre
d’Estudis, amb
la col·laboració
de Waslala i del
Pla de Desenvolupament Comunitari de La
Florida i amb el
suport de la biblioteca de La Florida, va organitzar el segon taller
d’immigració que es va fer a la sala d’actes de la biblioteca.
L’acte va comptar amb la participació de persones procedents de les migracions dels anys seixanta i de les més recents.
L’acte força concorregut va comptar amb una
bona intervenció del públic assistent en el que

també van destacar algunes
aportacions de
joves
immigrants.
Coincidint
amb el taller, la
biblioteca va
acollir l’exposició «La Florida.
La historia contada por su gente», exposició feta
pels alumnes de l’IES Eduard Fontseré i coordinada
per la professora Maria Farré.
Agraïm des d’aquí als participants en aquest
debat la seva presència així com al públic i les entitats col·laboradores entre les quals el personal de
la biblioteca de La Florida que ens va donar totes
les facilitats en l’organització de l’acte.

HOMENATGE ALS REPRESALIATS DEL FRANQUISME
El 18 de febrer la ciutat de l’Hospitalet va
acollir un dels molts homenatges que des del
Memorial Democràtic de
la Generalitat de Catalunya s’estan organitzant
al llarg i ample de la geografia catalana als represaliats del franquisme.
La ciutat de l’Hospitalet va acollir l’acte corresponent a la demarcació
de Barcelona i una part del Baix Llobregat. L’espai
escollit va ser l’auditori de la sala Barradas que es va
omplir de gom a gom per retre homenatge als més
de trenta represaliats que hi van assistir.
L’acte va comptar amb l’assistència de les màximes autoritats del Departament de Relacions Institucionals, el conseller Joan Saura i la directora del

Memorial Democràtic,
M. Jesús Bono, així
com l’alcaldessa de la
ciutat, Núria Marín
entre d’altres alcaldes i
regidors de les poblacions
incloses
en
aquesta
commemoració.
El Centre d’Estudis
va estar-hi present tant
a nivell de representació com a nivell de participació com es pot veure en la fotografia de la
conferència del nostre soci i historiador especialitzat en la guerra civil i el franquisme, Carles Santacana.
En nom dels represaliats va intervenir Jaume
Valls i l’acte es va tancar amb un recital de l’escola
de música de la ciutat.

SALVEM EL CINE RAMBLA
Amb motiu del tancament del cine Rambla el dia 7 d'abril, s'ha format una plataforma ciutadana, que
està mobilitzant l'opinió. El celh i moltes altres entitats ens hem adherit a la seva crida. L'últim cinema
no vinculat a un centre comercial, que teníem. Es una llàstima. Una nova oportunitat cultural perduda.
La bona notícia és que molta gent jove està reaccionant i promovent aquesta lloable acció ciutadana.
Felicitats per intentar-ho.
Per contactar http://www.salvemelrambla.com/
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ASSEMBLEA GENERAL DEL CELʼH

El 25 de febrer es va fer a la seu del CEL’H l’assemblea anual ordinària de l’entitat a la que hi van
assistir 33 associats.
En l’assemblea es va aprovar la memòria d’activitats i el balanç comptable del 2009 i el pla d’actuació i pressupost per a l’any 2010 (Recordem
que totes les sòcies i socis que no tinguin la documentació i la vulguin tenir només s’han de posar
en contacte amb nosaltres i els ho farem arribar).
També es va tractar l’estat de situació de la seu
de l’entitat i de les gestions fetes en els darrers
mesos amb els representants de l’ajuntament de la
ciutat per mirar de trobar una sortida a aquest
tema que fa tant de temps que arrosseguem.
L’altre punt destacat de l’assemblea va ser la
renovació de la junta directiva que ha sofert petits

canvis respecte l’anterior. Destaca el fet que la
junta passa de deu a dotze membres. Pel que fa a
les persones, destaquem la baixa de la M. Pau
Trayner que, tot i deixar la junta, continua vinculada a l’entitat a través del projecte “Les dones de
l’Hospitalet, teixim el nostre futur”. A la M. Pau
aprofitem per agraïr-li la dedicació com a membre
de la junta durant els dos darrers anys. Pel que fa
a les incorporacions, dues d’elles prou conegudes
entre totes les sòcies i tots els socis: Clara Carme
Parramon i Joan Francesc Marco i Genís Pascual,
que ha vingut col·laborant amb l’entitat des de
l’any 2008 en tasques de suport als Treballs de Recerca i com a representant de l’entitat en diverses
comissions ciutadanes. A tots tres moltes gràcies i
bona feina.

LA JUNTA DEL CEL’H
M. Pilar Massana, presidenta; Manuel Domínguez, vicepresident; Joan Camós, secretari;
Josep M. Valero, tresorer; Jaume Botey, Mercè Olivares, Carles Santacana, Clara Parramon, Joan Francesc Marco, Marcel Poblet, Elena Viusà i Genís Pascual, vocals.

LES DONES DE LʼHOSPITALET TEIXIM EL NOSTRE FUTUR
El passat 25 de març les dones de l’Hospitalet,
que participen en el projecte Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur, van organitzar un recorregut per tres llocs de la ciutat que porten noms
de dones.
L’acte amb el títol de Recordem les dones va
passar pel Centre d’Urgències d’Atenció Primària,
Pura Fernández i pels carrers d’Hannah Arendt
i Mileva Maric.
En cada lloc es va fer lectura de les biografies
de les tres dones homenatjades i es van repartir
targetons amb aquestes biografies als assistents i
veïns i veïnes.

NEIX UNA NOVA COL·LECCIÓ EDITORIAL
Davant la quantitat de textos i treballs que ens arriben
per publicar, hem aprofitat l’avinentesa del llibre sobre la
història d’Alpha 63 per encetar
una nova línia de publicacions. Així doncs, aquesta
nova col·lecció s’inicia amb el llibre Alpha 63. Fets
i llegat. Aquesta col·lecció vol donar cabuda a publicacions monogràfiques sobre temes de la ciutat,
alhora que vol ser una clara referència de la ciutat
i per a la ciutat.

D’altra banda, hem volgut
aprofitar l’ocasió per retre un
petit homenatge a la que fou
amiga, col·laboradora i membre de la junta Josefina
Gómez Olivares, la família de la qual ha acceptat
que aquesta nova col·lecció porti el seu nom. Així
doncs, animem a totes i tots els que estudien la
ciutat i estan interessats a donar a conéixer els
seus treballs, a tenir present aquesta nova iniciativa del CEL’H.

RECOMANACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DEL CELʼH
De mi paso por la vida. Memorias de Josep PEIRATS VALLS. Ed. Flor del
viento. 2009.
Aquest és un llibre de memòries d’una de les figures bàsiques de l’anarquisme
català —Josep Peirats (1908-1989)—, que fou veí de l’Hospitalet entre 1918 i
1937. Als 14 anys ingressà a la CNT al ram dels rajolaires, fou un dels fundadors
de l’Ateneu Racionalista de la Torrassa i participà a la revolta de desembre del 33.
Exiliat al 1939, visqué a Toulouse des de 1947. Autodidacta, historiador, escriptor, periodista, anarcosindicalista, fou secretari general de la CNT des de 1947
fins a 1957. Entre les seves obres destaca la història de la CNT, publicada en tres
volums entre 1951 i 1953, sota el títol La CNT en la revolución española.

AGENDA ABRIL-MAIG
activitats properes i recents del celʼh
7 d’abril: Presentació del llibre Alpha 63. Fets i llegats. Centre Cultural Barradas. Presentació a càrrec de Jaume Botey.
14 d’abril: Inauguració de l’exposició “Alpha 63: fets i llegat. L’Harmonia Espai
d’Art. 19,30 h.
15 d’abril: Espai a Debat. «El Canvi climàtic», amb la participació de Francesc
Mauri. 19.30 hores. Centre Cultural Barradas.
16/17 abril: El teatre del grup Alpha 63 i el seu temps. Casino del Centre.
23 d’abril: Presència a l’estand de les biblioteques de l’Hospitalet de 14 a 15
hores (Rambla Just Oliveras).
29 d’abril: Taula rodona Alpha 63. L’Harmonia Espai d’Art. 19,30 h.
12 de maig: Taula- Debat «La dimensió social del Barça». Organitzat
per Espai a Debat. Sala Barradas. 19.30 hores.
13 de maig: Taula Rodona «Associacions de Veïns: 40 anys de lluita
per la ciutat» a les 19.15 hores a la sala d’actes de la Biblioteca de La Florida (Avda del Masnou, 40).
14 de maig: Entre les 9,15 h. i les 13,15 h., a la Plaça de la Llibertat, II Mostra d’Entitats i Serveis per a Joves de La Florida, Pubilla Casas i Can Serra. Destinat a
tots els centres de secundària, públics i concertats dels tres barris.
27 de maig: Conferència «Cent anys d’esport a l’Hospitalet». La conferència anirà a càrrec d’Enric Gil, periodista esportiu. 19.30 hores l’Harmonia (Pl Josep Bordonau i Balaguer,6).
amb el suport de:

