
Tal i com vàrem informar en el darrer número
del celh comunica, el CEL’H va ser present a
aquest acte de reconeixement de l’activitat espor-
tiva de la ciutat.

Si en aquest número reprenem el fil d’aquella
informació és per donar a conèxier que l’Enric Gil,
autor del vídeo i soci col·laborador de l’entitat, va
rebre un premi en reconeixement a la seva trajec-
tòria professional com a periodista dels mitjans lo-
cals i  com a historiador de l’esport de l’Hospitalet.

Així doncs, aprofitem aquestes línies per felicitar
a l’Enric per aquest reconeixement, alhora que li
agraïm una vegada més la seva col·laboració amb
l’entitat.

Enric, moltes gràcies i moltes felicitats!
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EDITORIAL

Catalunya tenia l’any 1900 uns dos milions d’ha-
bitants; avui en té set milions i mig. Es calcula que
d’aquest total, dos terços, uns cinc milions, són, som,
producte de la immigració. Dit d’una altra manera,
sense immigració, Catalunya tindria prop de dos mi-
lions i mig de persones. L’Hospitalet seria a hores
d’ara un poble de deu o quinze mil habitants, depe-
nent de com haguessin anat les migracions interiors.

Però és que dels catalans del 1900, un bona part
procedien del occitans que van arribar segles en-
rere… Que tots som immigrants o descendents d’im-
migrants és una evidència incontestable. Tanmateix,
cada vegada que hi ha una nova immigració es re-
peteix la mateixa història. Les mateixes mentides, tò-
pics i falsedats que es deien dels murcians fa
no-ranta anys, dels andalusos i gallecs fa cinquanta
anys, les portem escoltant uns deu anys dels marro-
quins o dels equatorians. I, sovint, les diuen els ma-
teixos que eren objecte de l’insult en l’onada anterior.

Les persones que migren normalment tenen pocs
recursos econòmics i ho fan perquè volen treballar.

La riquesa que creen se l’embutxaquen els que nor-
malment se l’apropien en la nostra societat i que no
viuen en llocs com l’Hospitalet. Però els problemes
associats a la pobresa sí que són patits en els llocs
on hi viuen, com l’Hospitalet. Si no es produeix el
transvasament de renda dels més rics als més po-
bres que la Constitució i l’Estatut diuen que s’han de
fer, si no es cobreixen els drets fonamentals que
aquestes lleis supremes enuncien, el conflicte està
assegurat. 

El món associatiu, el sindicalisme, la societat civil
en general ha de donar un pas endavant i actuar per
aturar qualsevol indici de xenofòbia, de racisme, d’un
feixisme que vol aprofitar-se dels conflictes que als
nostres barris són provocats pel desigual repartiment
de la riquesa i pel desarrelament dels que no troben
el seu lloc en la societat, siguin d’aquí o d’un altre
lloc. El Centre d’Estudis de l’Hospitalet estarà sempre
en la primera línia de la lluita per la convivència i la
difusió dels valors de la democràcia i els drets hu-
mans. 
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El proper 15 de desembre, a
la mateixa escola, es fa la pre-
sentació del llibre L’escola Patu-
fet i el seu context. 40 anys
d’història, obra de Montserrat
Company i Josep M Valero. Es
tracta d’un acte emblemàtic per
diversos motius.

El primer, perquè una de les
iniciadores del projecte i un ex-
professor de l’escola s’han em-
barcat en l’aventura d’escriure
la història, ja de per si d’un
model emblemàtic i singular,
dins el moviment pedagògic
hospitalenc.

Un segon motiu, perquè la
història de l’escola també ho és
d’un grup de mares, pares i mestres de la ciutat
que en el curs 1968-69 van posar en marxa una

proposta educativa diferent de
la imposada pel nacionalcatoli-
cismo del règim franquista. Un
projecte que va començar sense
recursos econòmics, amb una
voluntat decidida i unit a l’inci-
pient moviment de mestres per
a una renovació pedagògica a
Catalunya van assolir una escola
catalana, de qualitat per a to-
thom i que, integrada en l’actual
xarxa pública, roman entre no-
saltres amb més de quaranta
anys de vida.

I finalment, un tercer motiu,
que aquest llibre és el número
2 de la recent estrenada col·lec-
ció del CEL’H «Josefina Gómez

Olivares». Així doncs, no us perdeu, primer, la pre-
sentació i després, la lectura del llibre.

PRESENTACIÓ DEL QUADERNS DʼESTUDI 23

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL PATUFET

El passat 28 d’octubre es va fer la presentació
del número 23 de la col·lecció Quaderns d‘Estudi de
l’entitat. Aquest numero monotemàtic, que es de-
dica a dos aspectes del franquisme sovint poc estu-
diats, Els bombardejos i els refugis de Josep Ribas i
els presos i preses del darrer franquisme, obra de M.
Pau Trayner, M. Ángel Montón i Joan Camós, es va
presentar a la sala Barradas de la ciutat amb l’as-

sistència d’una cinquantena de persones.
Aprofitem l’ocasió per informar que les inter-

vencions d’aquest acte s’aniran incorporant al web
del celh www.celh.org amb la voluntat de po-
tenciar la difusió dels actes i activitats del CEL’H.

Per tant, si algú no va poder assistir-hi, a través
del web pot veure i escoltar les intervencions dels
autors.

40 ANYS DEL MOVIMENT VEÏNAL: EXPOSICIÓ
El dia 1 de desembre s’inaugurarà l’exposició

sobre els “40 anys de moviment veïnal a L’Hospita-
let” que organitza el CEL’H, al Museu de L’Hospita-
let-Casa Espanya (C/ Joan Pallarès, 38). L’exposició
vol retre homenatge a les persones que han treba-

llat en favor dels seus conciutadans i conciutadanes
en el 40è aniversari de la creació de les primeres
entitats veïnals. L’exposició, que s’estructura en 12
àmbits i que ha estat comissariada pel CEL’H, ro-
mandrà oberta fins el 16 de gener.
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LʼHOSPITALET 2.0
L’Hospitalet té una

important i creixent pre-
sència a la xarxa. A
hores d’ara, desenes de
persones de la ciutat fan
i participen en webs i
blocs de temàtica molt
diversa, en els quals,
però, hi ha una dedica-
ció als temes locals
força abundant. A més,
podem dir amb satisfac-
ció que la qualitat i l’or-
gull de ser hospitalencs i
hospitalenques, és la
nota dominant. Encara que poguem cometre injus-
tícies, fruit de la nostra ignorància, volem fer esment
d’alguns d’aquests llocs.

Per començar, hem de destacar l’extraordinària
tasca que porta a terme Luis V. Bagán, amb els blocs
de l’Associació de Veïns de Bellvitge (http://avbell-

vitge.wordpress.com/) i “Recuerdos del Barrio de la
Bomba” (http://barriodelabomba.wordpress.com/) i el
grup de facebook “L’Abans de l’Hospitalet de Llobre-
gat”. Només podem dir-vos que els visiteu i partici-

peu. De Bellvitge també
podem esmentar
http://bellvitgejose.blogs-
pot.com/, d’una exhaus-
tivitat excepcional.

Pel que fa a d’altres
barris, Santa Eulàlia dis-
posa de dos llocs magní-
fics: el bloc de l’Arxiu
Històric de Santa Eulàlia
(http://provenzana.blogs-
pot.com/), que fa poc ha
fet el salt a la blogos-
fera, sempre de la mà
de Joan Manuel Fernán-
dez; i el magnífic web

(www.santaeulalia.org) de l’associació Districte Foto-
gràfic Santa Eulàlia L’H. 

Finalment, comentarem dos blocs personals de
dues persones associades al CEl’H. Per una banda,
la Martha Cedeño, que ofereix la seva saviesa i sen-
sibilitat a http://espaciosyperiferias.blogspot.com/; per
altra, el Jesús Palomar, les seves reflexions i rauxa a
http://jesuspalomar.bloc.cat/. 

Ens en deixem moltíssims, no tenim més espai.
També es pot fer ciutat des de la xarxa!

NOVES TECNOLOGIES * BABELʼH-BLOC
Fa un temps que

anem insistint en la
necessitat d’anar in-
corporant les noves
tecnologies per a la
comunicació de l’acti-
vitat de l’entitat.

En aquest sentit
remarquem la neces-
sitat que els associats
i associades així com
les persones que
col·laboren amb no-
saltres ens facin arri-
bar les seves adreces
@, com a primer ele-
ment per a facilitar el contacte i per tant la comuni-
cació.

D’altra banda, des del CEL’H ens anem incorpo-
rant a les noves propostes de relació. Sense anar
gaire lluny a principis d’any varem començar a em-
prar el Youtube amb imatges de projectes i actes

que hem anat fent, i
que hem anat incor-
porant al web.

I amb la voluntat
d’aprofundir en la co-
municació i en la parti-
cipació, el dia 27
d’octubre, coincidint
amb la presentació del
darrer número dels
Quaderns d’estudi es
va posar en marxa el
bloc BABEL’H-BLOC,
un bloc sobre la biblio-
grafia de l’Hospitalet,
obert als comentaris

de tothom.
Així dons, esperem que els que encara no ho

hagin fet ens enviïn les seves adreces a
celh@celh.org, que consulteu el nostre web
www.celh.org i que participeu amb els vostres co-
mentaris a http://babelh.blogspot.com.



AGENDA NOVEMBRE-DESEMBRE
activitats properes i recents del celʼh

18 de novembre: Records de Santa Eulàlia a la Biblioteca Plaça Europa a les 18 hores (C/
Amadeu Torner, 57; Baixos, illa interior). Dolors Muñarch, Fabriciano Alepuz, Ramon Breu i Ma-
nuel Domínguez ens expliquen alguns episodis relacionats amb la història del barri.
1 de desembre: Inauguració de l’Exposició 40 anys de Moviment veïnal a l’Hospitalet,

a les 19 hores al Museu de l’Hospitalet (C/ Joan Pallarès, 38). L’exposició es podrà visitar fins el
16 de gener de 2011.
9 de desembre: Presentació del treball guanyador de les Beques de L’Hospitalet corresponent

a l’any 2009 L’Hospitalet a la literatura: més realitat que ficció. Un treball de Carles Ferrer, soci
i col·laborador del CEL`H. A les 19 hores.  A l’Harmonia- Espai d’Art (Pl. Josep Bordonau, 6).
15 de desembre: Presentació del llibre L’escola Patufet i el seu context. A les 19 hores
a l’Escola Patufet (Rambla Marina, 413).
16 de desembre: Presentació de l’altre treball guanyador de les Beques de L’Hospi-
talet de l’any 2009 de Clara Álvarez Jauregui i que porta el títol de Les ordinacions de
l`Hospitalet de 1475. A l’Harmonia-Espai d’Art (Pl. Josep Bordonau, 6). A les 19 hores.
18 i 19 de desembre: El CEL’H estarà representat a la Mostra d’Entitats del Districte
I que s’organitza a la Rambla Just Oliveras.   

2 de desembre: L’Espai a Debat. “Sahara, fins quan”. Centre Cultural Barradas. 19,30 h.

amb el suport
de:

CONFERÈNCIA SOBRE LLUÍS COMPANYS

El 15 d`octubre, com ja és habitual, es va fer la
conferència commemorativa de l’aniversari de l’afu-
sellament del que va ser president de la Generalitat
de Catalunya, Lluís Companys. Aquest any s'ha com-
plert el 70è aniversari d’aquest fet dramàtic.

Aquest any la conferència, Lluís Companys. Els
orígens d’un símbol, va anar a càrrec de Josep M.
Pons, historiador i professor de la Universitat Rovira
i Virgili, i autor del llibre del mateix títol.

La xerrada es va fer, com ja és costum, a la sala
d’actes de la regidoria del Districte I, i també, com
es costum, va precedir l’ofrena floral al monument
que l’expresident té a la ciutat.

La benvinguda va anar a càrrec de la regidora del
Districte, Verònica Rodríguez, que va presentar la

taula de ponents. Una taula formada per M. Pilar
Massana, presidenta del CEL’H; Manuel Domínguez,
vicepresident del CEL'H i Josep M. Pons, el confe-
renciant.

La conferència va destacar per la desmitificació
d’alguns dels fets i esdeveniments relacionats amb la
vida pública del president de la Generalitat, així com
la percepció que d’ell tenien tant els seus admira-
dors i seguidors, com els seus detractors.

A l’acte hi van assistir una seixantena de perso-
nes que al final van poder intercanviar impressions
amb el ponent.

Acte seguit es va fer l'ofrena per part d’entitats i
institucions al monument que la ciutat té dedicat a
Lluís Companys.


