
Quantes llengües hi
ha al món? I a l’Hospita-
let? Quin és l’origen dels
noms més posats als na-
dons hospitalencs? Saps
què volen dir? Si vols
saber les respostes a
preguntes com aques-
tes, participa a la III
Gimcana de les Llengües de l’Hospitalet.

La Gimcana pretén que els participants prenguin
consciència de la diversitat lingüística i entenguin
que les llengües, amb independència del nombre de
parlants, s’han de respectar. 

La Gimcana, organitzada pel Centre de Norma-
lització Lingüística i la Xarxa de Biblioteques de

l’Hospitalet, es planteja
com un concurs sobre di-
versitat lingüística adre-
çat a persones adultes. El
concurs durarà cinc set-
manes. Cada setmana es
publicaran tres preguntes
sobre diferents temes re-
lacionats amb la llengua i

la cultura que ens és més propera.
Podràs participar-hi cercant informació a la bi-

bliografia recomanada i fent-nos arribar les respos-
tes al bloc (http://blocs.cpnl.cat/gimcanalh) Com
més encerts tinguis, més punts. I com més punts,
més possibilitats de guanyar regals.

Participa-hi!
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Els socis i les sòcies del Centre d’Estudis de
l’Hospitalet celebrarem el 27è aniversari durant el
2011. Al llarg d’aquests anys hem aconseguit unir
els esforços de desenes de persones per fer una
quarentena de publicacions i moltíssimes activitats
(jornades, conferències, assessoraments, exposi-
cions, etc) en les que han participat milers d’hospi-
talencs/ques. No hem estat més importants que
ningú, però també pensem que ens podem comptar
entre les entitats que més han treballat per la ciutat.

Tanmateix, som de les poques entitats que no
tenim un local cedit per l’Ajuntament. La nostra si-
tuació actual, un local de lloguer, l’import del qual
s’inclou en el conveni de col·laboració amb el con-
sistori, no ens sembla satisfactòria ni per nosal-
tres, ni per a la ciutat. Per la nostra part, sempre
hem manifestat la nostra voluntat de solucionar el
problema i agraim els esforços que algunes per-
sones han fet des de les institucions locals en la

mateixa direcció.
Malgrat les dificultats derivades del problema

del local i de la crisi económica, encetem l’any amb
moltes ganes, amb la perspectiva de tres publica-
cions, la difusió de l’exposició del moviment veïnal,
el bloc de BABEL’H i nombrosos projectes de dife-
rents temes, però sempre amb un mateix objec-
tiu: fer un l’Hospitalet millor.

Per portar a terme aquest objectiu ens cal la
participació activa de ciutadans i ciutadanes amb
ganes d’intervenir socialment i cultural. Sentim la
necessitat d’intervenir en la defensa del patrimoni
històric i artístic de la ciutat i no hi ha ningú a l’en-
titat que ho porti a terme. Creiem que podem in-
tervenir molt més en el debat sobre la immigració,
però no aconseguim concretar un grup sobre
aquest tema. El Centre d’Estudis pot ser el marc
en que desenvolupis les teves inquietuds i el teu
compromís amb la ciutat.

GIMCANA DE LES LLENGÜES



Tal i com anunciàvem
en el darrer número del
Cel’h Comunica es va fer
la presentació del llibre
de la història de l’escola
Patufet. L’acte es va fer a
la mateixa escola i va
comptar amb més de
140 assistents. La pre-
sentació del llibre va
anar a càrrec de Montse-
rrat Company i Josep M
Valero, autors de la pu-
blicació i persones estre-
tament vinculades i relacionades amb aquesta
institució ciutadana.

Només recordar-vos que tothom que vulgui dis-

posar d’un exemplar del llibre ho pot fer al preu de
15€. Tothom que hi estigui interessat es pot adre-
çar al Centre d’Estudis o la mateixa escola.
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EL PATUFET JA TÉ LA SEVA HISTÒRIA

El passat dia 1 de desembre vam inaugurar l’ex-
posició sobre els 40 anys de moviment veïnal a la
nostra ciutat, elaborada pel Centre d’Estudis. Ha
estat el fruit d’uns mesos d’intens i apassionant tre-
ball de tota l’entitat, però especialment d’Eva Auba-
rell, Joan Camós, Manuel Domínguez i Felip Gómez,
amb l’aportació professional de l’Òscar Bestué.

Després dels tallers portats a terme durant l’any,
en els que els protagonistes de la història explicaven
les seves experiències, de l’ex-
traordinari acolliment que hem
rebut de les diferents associa-
cions de veïns i veïnes i de la
seva col·laboració, hem pogut
proposar una visió d’aquesta
decisiva pàgina de la nostra his-
tòria. 

Amb aquesta exposició

volem, sobretot, donar les gràcies als centenars de
dones i homes que van fer que, a hores d’ara, tin-
guem una ciutat molt millor de la que les empreses
de la construcció, amb la gran complicitat de l’ajun-
tament franquista en els anys setanta, ens volien i
ens volen deixar. Volem contribuir, en la mesura de
les nostres possibilitats, al seu impuls perquè pen-
sem que són tan necessàries com sempre.

Pretenem que l’exposició faci un recorregut per
tots els barris de la ciutat. Si
esteu interessats en portar-la a
la vostra entitat, centre escolar,
etc., poseu-vos en contacte amb
nosaltres. De fet del 23 de març
al 21 d’abril es podrà visitar al
Centre Cultural Collblanc-To-
rrassa, del 27 d’abril al 6 de maig
al Centre Cívic de Granvia Sud. 

EXPOSICIÓ 40 ANYS DEL MOVIMENT VEÏNAL

A dalt, una imatge de l’acte de presentació del llibre a l’escola
Patufet-Sant Jordi. A la dreta, portada del llibre
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LʼHOSPITALET 2.0

Continuem fent difu-
sió de la presència de la
nostra entitat i la nostra
ciutat a la xarxa. Abans
de res, recordar-vos que
teniu el nostre web
www.celh.org en el
que hi podeu trobar,
entre d’altres, informa-
ció de les nostres activi-
tats, actes i esdeveni-
ments culturals d’inte-
rès, així com publica-
cions i treballs inèdits  i
dos enllaços profitosos per conèixer la ciutat a nivell
de publicacions: BABEL’H, que connecta amb la Base
de dades bibliogràfica de l’Hospitalet, on hi ha tot o
gairebé tot el que s’ha publicat arreu sobre la ciutat
i, una novetat, Babel’H-Bloc (http://babelh.blogs-
pot.com/), on podeu obtenir i deixar comentaris
sobre les publicacions referides a l’Hospitalet.

A banda dels espais propis del CEL’H en aquesta
secció destaquem http://memoriadebarrilator-
rassa.blogspot.com, un espai elaborat per un
grup de veïns i veïnes del barri amb el suport del
Punt Òmnia Jis/Arrels. També podem trobar moltes
iniciatives personals, com http://bellvitge.ies-
pana.es/, un web dedicat a Bellvitge, o el bloc de

Luís Bagan http://
lhospitaletdellobre-
gat.wordpress.com/,
sorgit de la seva pàgina
de facebook L’Abans de
l’Hospitalet de Llobregat.
El web del grup musical
hospitalenc Agressividad
Lírica, http://agressi-
vidadlirica.blogspot.
com/, en el que es
poden escoltar algunes
de les seves composi-
cions. Els espais de

http://lhospitaletdellobregat.wordpress. com/
un blog d’imatges retrospectives de l'Hospitalet de
Llobregat, el blog dedicat a la memòria de l’Hospita-
let http://www.historiesdelmon.blogspot.com,
l’espai del Pont de la Llibertat http://www.el-
pont.org o el del Districte fotogràfic de Santa Eulàlia L’H
http://www.staeulalia.org/

Ens agradaria poder col·laborar amb totes aques-
tes iniciatives, en la mesura de les nostres possibili-
tats. A hores d’ara ja hem començat a col·laborar
amb l’espai de l’Arxiu Històric Santa Eulàlia
(http://provenzana.blogspot.com/) que aplega
documents relacionats amb la història del barri. 

La ciutat es mou a la xarxa!

RESSENYA: POBRES NENES-DONES POBRES
El llibre ens presenta la his-

tòria d’una triple marginació,
atès que les protagonistes de
l’obra eren unes marginades
socials pel fet de ser dones, po-
bres i d’origen familiar obscur.
La pobresa en la Barcelona de
la segona meitat del vuit-cents
va empènyer moltes dones tre-
balladores, dones sovint soles,
desheretades i incapaces de
compaginar llur precària feina i
la cura dels infants, a abando-
nar els seus fills, molts d’ells
nadons, a la casa d’expòsits. El
rebuig social de la il·legitimitat
venia a agreujar una situació
dramàtica, ignorada per la hi-
pocresia de la societat benestant. “En la Casa de

Caritat, institució que arreple-
gava la misèria en les seves
múltiples versions, esdevenia
una altra zona pràcticament in-
visible als ulls benestants, on
les noies expòsites —i els
nois— seguien protagonitzant
històries veritablement doloro-
ses de mort i de manca d’horit-
zons. Tot i que no dubtem de
l’esforç perquè obtinguessin
algun benefici del seu pas per
la institució —més dura era la
intempèrie—, la reconstrucció
de les existències de les expò-
sites que s’hi varen albergar
ens ajuda a copsar com n’era
de complicat i d’improbable

trencar el cèrcol de la pobresa.”



AGENDA FEBRER-MARÇ
8 de febrer: Al Centre Cultural Tecla Sala (Av. Josep Tarradellas, 44) presentació de la III Gimcana de les Llengües de
l’Hospitalet. L’acte d’inici es fa amb una xerrada de Marius Serra a les 19 hores. Al voltant de la Gimcana també s’ha orga-
nitzat una exposició titulada “Les llengües dels catalans”, que es pot veure del 5 al 17 de març a L’Harmonia-Espai d’Art (Pl.
Josep Bordonau, 6).

15 de febrer: Al Centre d’Estudis (c/ Major, 54 1r pis) de 20 a 22 hores, segona “Conversa
al CEL’H”. El tema d’aquesta conversa és “ Tunísia, Egipte,...”
1 de març: Assemblea General Ordinària i Assemblea General Extraordinària de sòcies i socis
del CEL’H. Al Centre d’Estudis (C/ Major, 54 1r pis) A les 19 hores primera convocatòria de l’as-
semblea general ordinària, a les 19.30 hores segona convocatòria. Un cop acabada l’assem-
blea general ordinària es procedirà a fer l’assemblea general extraordinària a les 20.15 hores
en primera convocatòria i a les 20.45 en segona convocatòria.
11 de març: Al Centre Cultural Barradas (Rambla Just Oliveras, 56) a les 18 hores, Taula Ro-
dona “Les dones de l’Hospitalet obrim camins”. Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte «Les

dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur».
12 de març: Lliurament dels premis del XIVè Certamen Poètic “Andreu Trias”, al Centre Catòlic (Ram-
bla Just Oliveras, 34).

15 de març:  Presentació del llibre Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España, a
càrrec de Dolors Marín, autora del llibre, a les 19.30 hores al Museu de l’Hospitalet. L’Harmonia-
Espai d’Art (Pl. de Josep Bordonau, 6). 
16 de març: A les 19 hores, presentació del Quaderns d’estudi número 24, “L’educació a
l’Hospitalet”,  al Centre Cultural Tecla Sala (Av Josep Tarradellas, 44).
23 de març: Inauguració de l’exposició “40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet”, a les
19 hores, al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa (Mare de Déu dels Desemparats, 87) L’ex-
posició es podrà visitar fins el 21 d’abril.
28 de març: A les 19 hores, conferència-presentació del llibre “Pobres nenes, dones pobres”

de Montserrat Alay i Marcel Poblet, al Centre Cultural Barradas (Rambla Just Oliveres, 56). Aquest acte
forma part del projecte «Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur».

amb el suport
de:

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2011
Dimarts 1 de març a partir de les 19 hores tindrà lloc a la seu del CEL’H, l’assemblea anual de sò-
cies i socis en la que es tractarà els punts següents: Modificació dels estatuts; Renovació de la Junta; Apro-
vació de l’acta de l’última assemblea; Presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2010;
Presentació i aprovació del Balanç econòmic de l’any 2010; Presentació i aprovació del Pla d’Actuació per
a l’any 2011; Presentació i aprovació del Pressupost per a l’any 2011; I torn obert de paraules.

NOTA: Qualsevol persona que vulgui formar de la junta ens pot fer arribar la seva proposta fins el
mateix dia de l’assemblea.

NOTA: La documentació relativa a l’assemblea està a la vostra disposició a la seu de l’entitat.
Totes les sòcies i socis dels que tenim l’adreça electrònica, la rebran per correu electrònic. 
La resta de sòcies i socis o bé la poden passar a recollir per la seu del CEL’H en l’horari habitual d’a-
tenció o bé la podran recollir el mateix dia de l’assemblea.

Ens agrada comptar
amb la participació i les
aportacions de les sò-
cies i socis. La vostra im-
plicació ens ajuda a
avançar.

LA JUNTA


