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EDITORIAL
La crisi econòmica mundial també afecta la nostra ciutat. A finals de 2009 la taxa d’atur estava una
mica per sobre del 15%, més del doble que el 2007
i el triple que el 2004. La bombolla immobiliària ha
esclatat, com no podia ser d’una altra manera. Es va
passar dels 1.300 euros per m2 el 1999 als 5.000 el
2006. Pel camí alguns s’han fet molt rics i uns altres
s’han endeutat no molt, moltíssim.
S’anuncien ajustaments en el sector públic i privat. Després de la cimera en la que es van acordar
solucions en la línia del keynesianisme, s’han tret de
la màniga un risc de cataclisme (en aquest cas li ha
tocat a Grècia jugar aquest paper) per aplicar-nos la
corresponent teràpia de xoc, neoliberal, evidentment.
Com diu “El Roto”, uns mengen i uns altres fan la
digestió. Als treballadors i a les treballadores, a les
associacions com la nostra, fins i tot als ajuntaments,
ens toca fer la digestió dels banquets que uns altres
han fet. I no hi ha ningú capaç de posar límits als financers, ningú no s’enfronta als banquers, ningú no
controla els paradisos fiscals.
Des de la nostra humil entitat reivindiquem el sector públic i el tercer sector per sortir de la crisi, reivindiquem els valors col·lectius i solidaris per generar

riquesa i cultura i denunciem als especuladors i la
dictadura dels mercats que han imposat un cop més
la seva política per sobre de la que hem votat democràticament.
Els recursos per sortir de la crisi han de procedir
de les immenses fortunes creades en els anys de
prosperitat i s’han d’aplicar en polítiques socials que
per si mateixes han de satisfer les necessitats bàsiques i de retruc impulsar l’economia productiva, la
que genera ocupació.
Ens oposem a l’ajustament típic i tòpic que ens
estan imposant. Creiem que la solució està en la despesa pública, basada en impostos directes, i en l’enfortiment del teixit associatiu i dels agents econòmics
sense ànim de lucre.
Fa uns mesos dèiem en aquestes pàgines que el
món associatiu era divertit. També podem afegir que
una universitat noruega va concloure que la cultura
proporciona felicitat i allarga l’esperança de vida. Finalment, afirmem que el tercer sector, el de les associacions i entitats sense ànim de lucre, pot ser un
agent econòmic cabdal, en temps de crisi i en temps
de prosperitat (per als quals tenim models alternatius
de creixement).

40è ANIVERSARI DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Ja hem celebrat dues jornades de treball amb les
Associacions de veïns. La primera a la biblioteca de la
Bòbila amb la participació de l’associació de PubillaCasas, La Florida i Collblanc-Torrassa. La segona al
Centre Cultural Santa Eulàlia amb les associacions de
veïns de Bellvitge, Gornal, Ildefons Cerdà i Santa Eulàlia. Han estat debat rics on els diferents veïns i veïnes explicaven la història de l’Associació, els orígens,
els conflictes, les reivindicacions més importants, els
problemes, les mobilitzacions, les associacions com a
passa a la pàg. 3 >>>>>>>>>>>
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II MOSTRA DʼENTITATS I SERVEIS PER A JOVES
El passat divendres 14 de
maig es va celebrar la "2ª Mostra d'Entitats i Serveis per a
joves de la Florida, Pubilla Cases
i Can Serra ". Aquesta iniciativa
ha estat organitzada pel Projecte Cicerone amb la col·laboració de les Educadores Socials
de Medi Obert de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials dels
districtes IV i V, el Pla de Desenvolupament Comunitari de la
Florida i el Pla Educatiu d'Entorn.
Pretén donar a conèixer als
alumnes les activitats, entitats i
serveis que tenen al seu abast
promovent la cohesió social i el

coneixement de l’oferta associativa d’oci i lleure.
La pluja no va impedir que
fos visitada per més de vuitcents alumnes d'uns trenta
grups d'onze centres de Secundària d'aquests barris. El Centre
Clavells va ser l'alternativa coberta a la plaça de la Llibertat on
inicialment s'havia previst realitzar la 2ª Mostra. Als tutors i tutores participants se'ls donava
un dossier amb la informació
que van facilitar les trenta Entitats i Serveis que van participar
en la Mostra d'aquest any. Enric
Roldán

CENTENARI DE LA PRIMERA MANIFESTACIÓ ESPORTIVA
El 27 de maig, a la sala
La conferència també va
d’actes de l’Harmonia, l’Enservir per presentar noves
ric Gil, periodista i col·labodades que l’autor ha trobat
rador del CEL’H va fer una
sobre la història de l’esport a
conferència organitzada pel
la ciutat. Unes dades que a
CEL’H i per la Unió Ciclista
banda de veure la llum
l’Hospitalet per commemovolen servir per millorar l’orar els cent anys de la pribra que el mateix Enric Gil
mera manifestació esportiva
va presentar l’any 2000:
Una imatge del pis superior de l’Harmonia on es va
a l’Hospitalet.
“Repetició de la jugada. HisLa xerrada, que va servir per recordar aquella pri- tòria social de l’esport a l’Hospitalet”, editada pel
mera activitat esportiva, un festival ciclista que es va CEL’H. Per tal de donar més difusió a aquestes refer un 15 d’agost de 1910 organitzada per l’Agru- cerques, el CEL’H ha editat unes separates que es
pación Sportiva Hospitalense també va servir per poden afegir a la publicació esmentada, tot i que
analitzar el present de l’esport a la ciutat.
també tenen autonomia pròpia.
La conferència va comptar amb 96 assistents,
Finalment agraïm el suport de la Unió Ciclista en
entre els quals membres d’entitats esportives de la l’organització de l’acte i de les institucions i adminisciutat i de Barcelona així com amics i socis del CEL’H tracions que hi han col·laborat, així com a l’Harmoi de la UCL’H.
nia–Espai d’Art per la cessió de l’espai.

EN RECORD DE LA CARME ARRANZ
El passat 23 d’abril va morir la nostra companya i
amiga Carme Arranz. La Carme havia estat vinculada
al Centre des dels primers moments de la seva gestació, abans fins i tot de constituir-se oficialment, i
en va ser Presidenta des del 1992 al 1997.
S’hi va dedicar amb totes les seves forces. Tots
recoraderem la seva energia desbordant, l’optimisme
i la seva capacitat de treball que en els anys en què
fou presidenta van plasmar-se, entre moltes coses,

en les Jornades sobre l’Associacionisme del maig de
1992, en la creació de Babel’H, en el trasllat a la seu
actual o en la consolidació de Quaderns d’Estudi com
la principal publicació d’investigació del Centre sobre
temes de la ciutat. Donava molta importància a la
presència del Centre en els esdeveniments de difussió cultural de la ciutat, especialment a la Fira del Llibre del dia de St. Jordi. Aquest fou precisament el dia
que ens deixava. Carme, moltes Gràcies. J. Botey
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lloc de trobada,i impulsores de drets col·lectius, així
com l’activitat cultural que portaven a terme.
La propera trobada serà a l’Harmonia el 30 de
juny a les 19 hores, amb la participació de les associacions de veïns de Sanfeliu, Can Serra, Centre i
Sant Josep.
No és fàcil, en una primera trobada de dues
hores, anar més enllà de principis dels anys noranta.
Per tant pensem fer una trobada de totes les associacions al setembre per analitzar i comentar entre
tots, aquests vint últims anys,1990-2010.

RECONEIXEMENT A CASIMIR MARTÍ
El proppassat dia 26 d'abril la Universitat de Barcelona va fer un
acte de reconeixement a Casimir Martí. La Facultat de Geografia i
Història va voler fer aquest homenatge a l'enorme tasca que Casimir Martí ha desenvolupat com a historiador, prenent com a fet simbòlic el cinquantenari de la publicació d'una de les seves obres
cabdals, "Orígenes del anarquismo en Barcelona". De fet, l'àmplia bibliografia de Casimir Martí s'ha ocupat preferentment de l'estudi dels
moviments socials i del fet religiós, i ha esdevingut un dels historiadors de referència del país. Des del CEL'H estem molt contents d'aquest reconeixement, sobretot perquè Casimir Martí ha tingut una
gran implicació amb l'Hospitalet, tant des de la seva tasca al barri del
Gornal com amb el CEL'H, del qual en va ser membre fundador, i un
dels components de la taula que va anunciar el projecte l'any 1984.
Enhorabona, Casimir.

SOPAR DE FINAL DE CURS DEL CELʼH
Amigues i amics com ja és habitual en els darrers anys, un cop arriba el mes de juliol volem tenir una
trobada distesa amb socis, sòcies, amigues i amics. I quina millor manera que fer-ho en el decurs
d’un sopar.
Aquest any el sopar serà a la Masia Serra al passeig de la Campsa,1 (Cornellà de Llobregat)

Divendres 2 de juliol
El sopar començarà a les 20.30 hores i té un preu de 17€ per persona.
Tothom que vulgui assistir només ens ho ha de comunicar per correu electrònic a celh@celh.org o fent una trucada de telèfon al 93 338 60 91 de 16 a 20 hores
dimarts, dimecres i dijous (Lídia-Enric). Qui vulgui, pot
fer l’ingrés al compte:
2100 0610 55 0200032896
En la transferència o ingrés cal fer constar el nom de les
persones que vindran i la referència SOPAR DEL CEL’H.
Els qui ho vulguin podran fer efectiu el pagament el mateix
dia abans del sopar, però també cal fer reserva prèvia.
Per motius d’organització la data límit d’inscripció
serà el 30 de juny.

RECERCAT A BADALONA

Els dies 22 i 23 de maig va
tenir lloc a Badalona (cada any
s’organitza en la ciutat Capital de
la Cultura Catalana) la Jornada de
Cultura i Recerca Local RECERCAT
que cada any organitza l’Institut
Ramon Muntaner, i com és habitual hi va haver la presència del
Cel’h.
El nostre centre d’estudis hi va
estar representat per la presidenta Pilar Massana i el Marcel
Poblet. A banda de la difusió de
les publicacions i de les activitats

realitzades, el RECERCAT té un
important paper com a plataforma per a establir relacions i
col·laboracions amb altres centres, així com per a poder prendre el pols del nostre món
associatiu. Entre les activitats més
reeixides d’aquesta darrera edició, s’hi compta la conferència
sobre la importància de la figura
de Jaume Vicens Vives, així com
la taula rodona sobre el concepte
patrimoni i la seva projecció futura (ambdues activitats van

comptar amb una important assistència de públic).
Així mateix, el RECERCAT serveix per a reconèixer la trajectòria
de persones i entitats del món
dels nostres centres. En aquesta
ocasió els premiats foren Joan
Josep Busqueta (de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias) i la Mercè
Renom (del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat), i en
la categoria d’entitats el Grup
d'Estudis Sitgetans.

AGENDA JUNY-JULIOL
activitats properes i recents del celʼh
4 de juny: Sopar Col·loqui de tr3s qu4rts per 5inc qu4rts a les 20.30 hores a
la Bodegueta del Museu (Passeig de la Campsa, 1 de Cornellà de Llobregat).
Aquesta vegada el tema serà: Un passeig per la història de l’Hospitalet i el
convidat serà Josep M. Solias, director del Museu d’Història de la ciutat.
7 de juny: Taula Rodona «Associacions de Veïns: 40 anys de lluita per la ciutat» a
les 19 hores al Centre Cultural de Santa Eulàlia (C/ Santa Eulàlia, 60-interior, de
l’Hospitalet de Llobregat) amb la participació de les associacions d’Ildefons CerdàGran Via Sud, El Gornal, Bellvitge i Santa Eulàlia.
13 de juny: Al parc de la Marquesa de Collblanc- La Torrassa, Festa de la
Diversitat. La festa es fa durant tot el dia i comptarà amb la presència dels
grups de Dones que formen part del grup de treball del CEL’H «Les dones de
l’Hospitalet teixim el nostre futur». Cap al final de la tarda cada grup farà una
intervenció relacionada amb les activitats que desenvolupa.
30 de juny: Taula Rodona «Associacions de Veïns: 40 anys de lluita per la
ciutat» a les 19 hores a l’Harmonia (Plaça de Josep Bordonau, 6 de l’Hospitalet de Llobregat) amb la participació de les associacions de veïns del barri Centre, Can Serra, Sanfeliu i Sant Josep.
2 de juliol: Sopar de final de curs del CEL’H. Al restaurant del Museu de Can Serra
(Passeig de la Campsa, 1 de Cornellà de Llobregat) El sopar començarà a les 20.30 hores.
amb el suport
de:

