
El que va començar com una
activitat per a docents nous està
esdevenint una eina per a la for-
mació del professorat que treballa
a la ciutat. Enguany aquest semi-
nari s’ha obert a les persones vin-
culades al moviment veïnal perque
es proposa l’estudi de les associa-
cions de veïns i veïnes.

El Casalet, el Centre de Recur-
sos i el Centre d’Estudis amb el
suport i la col·laboració del Servei
de Patrimoni de la ciutat i del Me-
morial Democràtic de la Generali-
tat, posen en marxa aquest nou
curs en cinc sessions: 

20 d’octubre: Sessió sobre
L’antifranquisme a l’Hospitalet, a
càrrec de Joan Camós i Carles
Santacana, historiadors del CEL’H.

27 d’octubre: Sessió sobre El
moviment associatiu i les AAVV en
el tardofranquisme a l’Hospitalet
a càrrec de Manuel Domínguez. I
L’aplicació a l’aula de la memòria
democràtica a càrrec de Manuel
Domínguez i Joan Camós.

3 de novembre: Sessió sobre
Recursos pedagògics de la ciutat
per als centres educatius, a càrrec
del Servei Educatiu i El Casalet.

6 de novembre: Visita per re-

conèixer les transformacions de la
ciutat tot recorrent els diferents
barris de la ciutat, a càrrec de
Joan Camós i Manuel Domínguez.

Maig 2011: Visita al centre his-
tòric de la ciutat, a càrrec del
Museu d’Història. 

Les sessions de treball (de
17,30 a 20 hores) es faran al Cen-
tre de Recursos de l’Hospitalet
(C/Miquel Peiró i Victori, 43 de
l’Hospitalet). Per accedir-hi es pot
arribar des de la línia 5 del metro,
parada de Can Buixeres; Línia 1
del metro Rambla Just Oliveras i
des de l’estació de RENFE.
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EDITORIAL

D’un temps ençà estem veient pels carrers dife-
rents manifestacions d’afirmació hospitalenca. Fa uns
anys van ser les enganxines amb la “l’h”. Fa uns
mesos que s’han popularitzat les samarretes amb
“L’Hospitalet is not Barcelona”. Des del CEl’H, que ha
tingut des de la seva fundació com un dels seus prin-
cipals objectius el foment de la identitat local, cele-
brem aquestes campanyes i la gran acollida que
tenen.

Sentir que ets del lloc on vius és una de les bases
pel compromís ciutadà, per l’activisme cultural, so-
cial i polític. La nostra ciutat està formada per diver-
ses onades immigratòries, i ens costaria molt trobar
famílies amb més de tres generacions d’arrelament
hospitalenc i, a més, està situada en una àrea me-
tropolitana amb un centre molt potent. Per tant, és
lògic que no anem sobrats de conciència pròpia i que
aquest tema sigui un front de lluita permanent.

Els sentiments de pertinença, les identitats, són
una qüestió molt complexa, amb moltes arestes.

Però hi ha un aspecte molt important, que hem de
tenir present els que volem difondre la identitat hos-
pitalenca, i és que ha de ser engrescadora, atractiva,
ha d’afavorir els aspectes materials de la vida quoti-
diana, ha d’integrar i cohesionar.

Des del món associatiu hem de donar un pas cap
enfora i generar projectes de ciutat que afrontin els
problemes reals. Els que lluiten en una terra i asso-
leixen el seus objectius acaben lluitant per aquella
terra i estimant-la. Les entitats estem més en con-
tacte amb la ciutat real que cap altra institució social
o política.

En el nostre passat recent tenim un magnífic
exemple. L’antifranquisme i el moviment veïnal dels
setanta, que el Centre d’Estudis està recordant
aquests dies, van ser la clau en la millora de la vida
de milers de persones i un factor cohesionador en
una dinàmica demogràfica irrepetible. Quin és l’anti-
franquisme de l’actualitat?, quins són els reptes que
hem d’afrontar des de la ciutat?

JORNADES ADREÇADES AL PROFESSORAT
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El passat 2 de juliol es va fer
en l’excel·lent marc del restaurant
de la Masia Serra el sopar de final
de curs del Centre d’Estudis. El
sopar va comptar amb l’assistèn-
cia 63 persones, socis, amics i
col·laboradors de l’entitat que es
van aplegar per passar una estona

agradable i conversar sobre el que
ens ha deparat el curs i per ani-
mar-nos a continuar treballant
plegats.

A més a més, aquesta vegada
un cop acabat el sopar, vàrem
poder gaudir de bona música i
d’un bon ambient  amb l’Espai a

Debat, que van amenitzar la vet-
llada amb un celebrat concert de
jazz.

Tot plegat un bon moment per
començar les vacances d’estiu tot
i que a hores d’ara ja estem tre-
ballant en el que és el curs 2010-
2011.

40è ANIVERSARI DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS

SOPAR DE FINAL DE CURS DEL CELʼH

El 30 de juny passat es va
fer el tercer i darrer d’aquest
curs dels tallers d’història de
les associacions de veïns i
veïnes de la ciutat. Aquests
tallers formen part del seguit
d’activitats que hem endegat
amb motiu del 40è aniversari
d’aquestes entitats de la nos-
tra ciutat i que culminaran
amb una exposició de la que
ja n’informarem properament.

L’acte va tenir lloc a l’Har-
monia i va comptar amb re-
presentants de les AAVV de
Sant Josep, Centre, Can
Serra, Sanfeliu i  Camí de la
Fonteta. Com en les anteriors

trobades, els protagonistas i
les protagonistes del movi-
ment veïnal van fer un repàs
dels principals esdeveniments
de la seva història en les dè-
cades del 1970 i 1980 i van
exposar reflexions molt inte-
ressants sobre la seva trajec-
tòria i l’associacionisme en
general.

Queda pendent pel proper
curs una trobada del conjunt
de les AAVV, per debatre
sobre el present i el futur d’u-
nes entitats que són impres-
cindibles per l’Hospitalet i el
conjunt de les ciutats del nos-
tre país.
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FESTA DE LA DIVERSITAT A COLLBLANC

Els grups de dones del projecte “Les dones de
l’Hospitalet teixim el nostre futur” han participat de
la Festa de la Diversitat que es va fer el 13 de juny
al parc de la Marquesa de Collblanc.

A l’escenari que s’havia muntat per a les entitats,
hi van anar apareixent els diferents grups (8 en total)
de dones que van fer representacions, recitals i balls,
en una mostra de la part més lúdica i cultural de la
seva activitat. 

Aquesta ha estat la primera presència com a grup
de les associacions de dones que prenen part en el
projecte de “Les dones de l’Hospitalet teixim el nos-

tre futur” i esperem que es pugui repetir en futures
ocasions i en diferents espais.

Finalment agraïm la participació de tots els grups
de dones així com el suport en l’organització del grup
de dones de Collblanc- La Torrassa que van ser unes
esplèndides amfitriones.

En el mateix acte, el CEL’H va participar en l’ac-
tivitat “Encomana el català” que va organitzar la Se-
cretaria de Política Lingüística de la Generalitat, a
través del Centre de Normalització Lingüística de la
ciutat. Activitat que va comptar amb la participació
de la presidenta del CEL’H, Pilar Massana.

Un vídeo sobre la histò-
ria de l’esport a la ciutat
obra d’Enric Gil soci del
CEL’H, va il·lustrar la Nit de
l’esport d’aquest any, que
es va fer al Poliesportiu del
Centre l’1 d’octubre. El Cen-
tre d’Estudis eixampla la
seves relacions i el compro-
mís amb la ciutat. 

La conferència que l’En-
ric Gil va fer el 27 de maig
passat i que va servir per

commemorar el centenari
de la primera manifestació
esportiva a la ciutat, va
donar lloc a l’elaboració
d’un guió, obra del mateix
Enric Gil, de caire històric
produït pels departaments
d’esports i comunicació de
l’Ajuntament que es va pro-
jectar a la Nit de l’Esport. La
festa, reconeix les millors
entitats i els esportistes més
destacats de l’Hospitalet.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Un any més el CEL’H va ser present

a l’acte institucional que organitza l’A-
juntament de la ciutat  amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya.

Aquest any a banda de la tradicio-
nal ofrena al monument de Rafael de
Casanova hi va haver ballada de sar-
danes que van emfatitzar encara més
el sentit festiu i commemoratiu d’a-
quest dia.



AGENDA SETEMBRE-OCTUBRE
activitats properes i recents del celʼh

11 de setembre: Ofrena floral al monument de Rafael de Casanova.
1 d’octubre: El CEL’H col·labora amb la Nit de l’Esport. 
7 d’octubre: Espai a Debat: “El govern s’explica”, amb Marina Geli, al Cen-

tre Cultural de Bellvitge, a les 19.30 hores.
14 d’octubre: Espai a Debat: “Crisis econòmica... cap a on anem?” Amb la partici-
pació de Germà Bel i Joan Subirachs. Centre Cultural Barradas, a les 19.30 hores.

15 d’octubre: A les 18,45 hores, a la regidoria del Centre (Rambla Just Olive-
ras,23). Conferència commemorativa de l’afusellament del president de la
Generalitat de Catalunya Hble. Lluís Companys. Lluís Companys. Els orígens
d’un símbol. A càrrec Josep M. Pons, historiador.
21 d’octubre: Espai a Debat: “L’H pels drets humans” amb la participació
de Federico Mayor Zaragoza, al Centre Cultural Barradas, a les 19.30 hores.
28 d’octubre: Presentació dels Quaderns d’Estudi número 23 Principi i final
del franquisme. Resistència i lluita. Aula d’estudis del Centre Cultural Barra-

das, a les 19 hores.

amb el suport
de:

PROJECTE BABELʼH-BLOC
Amb motiu de la celebració del 25 aniversari del

Cel’h, hem volgut potenciar el sentiment associatiu
mitjançant la canalització de comentaris sobre la bi-
bliografia local a través d’Internet i la cultura web
2.0. Aquesta reflexió ens ha dut a posar en marxa el
projecte Babel’H-Bloc (http://babelh.blogspot.com/),
un bloc que faci possible que al costat de la “col·lec-
ció de documents” de la biblioteca del Cel’h, es des-
envolupi una “col·lecció de lectors” com a conjunt
plural de perspectives lectores sobre la a ciutat. Amb
el llançament del bloc de Babel’H aquest curs espe-
rem teixir una xarxa de lectors de publicacions sobre
l’Hospitalet, capaç de dinamitzar en clau participa-
tiva el treball de recerca bibliogràfica que ha carac-
teritzat el Cel’h des de la seva fundació. 

Tot i que encara estem ajustant la configuració i
les pautes de participació en Babel’H-Bloc, ja comp-
tem amb les dues primeres ressenyes que aparei-
xen signades. Es tracta del “post” de Jaume Clarà
sobre l’article de Manuel Domínguez “Els motins con-
tra les quintes a l'Hospitalet i el seu entorn”, i el del
mateix Domínguez sobre el treball de Joan Camós
“L'Hospitalet i la immigració: catalanistes i anarquis-
tes als anys trenta”. Tots dos posts resten ja oberts
per rebre comentaris dels internautes: els comenta-
ris a posts publicats estaran oberts, mentre que la
publicació de nous posts serà revisada pel Grup de
Bibliografia del Cel’h. D’altra banda, per tal d’incen-

tivar comentaris sobre novetats, també es publicaran
posts amb notícies de novetats bibliogràfiques i de
descobertes retrospectives, que es podran recuperar
amb el codi  “0_0 Novetat per comentar”, ubicat en
la primera posició de l’apartat “Etiquetes” del bloc, i
que estan a l’espera d’un lector que expliqui la seva
experiència amb aquell document. Aquest es el cas
que trobareu amb els tres exemples següents: una
novetat bibliogràfica (el llibre de Jaume Botey Alpha
63: fets i llegat publicat aquest any 2010), una des-
coberta retrospectiva (la tesi defensada el 2003 per
Montserrat Anton Rosera Serveis d'atenció a la in-
fància de 0 a 6 anys: el cas de la ciutat de l'Hospita-
let) i una proposta de relectura (el Pla d'actuació
municipal-PAM 2008-2011 de l’Ajuntament de l'Hos-
pitalet de Llobregat). En aquest darrer cas pendent
de ressenya, hem incorporat com a comentari el link
al post que sobre el PAM 2008-2011 i el projecte de
Can Trabal va realitzar en el seu bloc el grup La Sa-
boga, ja que d’aquesta manera volem mostrar un
tipus de comentari que creiem pot ser molt útil i sen-
zill de fer a qualsevol visitant del nostre bloc: oferir
enllaços i referències a comentaris ja realitzats sobre
el document en qüestió, de forma que s’incorporin a
la nostra xarxa de lectures i lectors, nodes ja publi-
cats en premsa, Internet o en treballs acadèmics
previs. 

Esperem la vostra participació!/C. Urbano


