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EDITORIAL
L’Hospitalet és una ciutat en la que podem encara fer moltes coses. Sembla acabada, amb tot el
seu espai ple, sense possibilitats de créixer o de canviar significativament. No, les ciutats, també la nostra, malgrat l’aparent escàs marge d’intervenció, són
ens vius, amb herències del passat i reptes de futur.
I en aquest inici de l’estiu del 2011 ens plantegem
dos temes cabdals, que no poden deixar a ningú indiferent, que necessiten del compromís i de l’acció
de tots i totes els i les que ens estimem la ciutat.
Per una banda, hem de lluitar pels principis democràtics; sí, un altre cop. La xenofòbia és l’esquerda per la qual es filtra el feixisme. El Centre

d’Estudis ha estat i estarà sempre en la difusió dels
valors de la democràcia i la justícia social. Voleu participar?
En segon lloc, encetem, també de nou, la campanya pel soterrament de les vies que trinxen l’Hospitalet. És un dels principals problemes urbanístics,
amb derivacions econòmiques, socials, etc., que té la
ciutat. Hem d’aconseguir sensibilitzar a la majoria de
la població i recollir el seu suport i que les institucions polítiques compleixin els seus compromisos.
No, l’Hospitalet no està enllestida, ni ho estarà
mai. La nostra participació cívica i ciutadana sempre
és important, però ara ho és especialment.

SOPAR DE FINAL DE CURS DEL CELʼH
la reserva.
Amigues i amics: un any
Tothom que hi vulgui assismés us convoquem al sopar de
tir es pot apuntar mitjançant el cofinal de curs del Centre d’Esturreu electrònic celh@celh.org o
dis. Igual que l’any passat el
a través del 93 338 60 91 de 16
sopar el farem a la Masia Serra
a 20 hores dimarts, dimecres i
del Passeig de la Campsa, 1
dijous (Lídia-Enric).
(Cornellà de Llobregat) el proEl pagament es farà el maper divendres, 1 de juliol.
El sopar començarà a les
teix dia del sopar abans de co20.30 hores i el preu serà més o menys el mateix mençar. És per aquest motiu, que us preguem que
de l’any passat (entre 18 i 20€). Tot i que encara no totes les persones que facin la reserva hi assisel sabem, us el confirmarem en el moment de fer teixin.

Per motius d’organització tancarem el període d’inscripció el dimarts 28 de juny

NOVA COL·LABORACIÓ DEL CELʼH
El passat 26 d’abril, el nostre
consoci Joan Camós, va explicar
als usuaris i usuàries del Servei
de Rehabilitació Comunitària
què és i què fa el CEL’H. A l’acte
hi van assistir 17 usuaris d’a-

quest servei.
Una experiència molt positiva
des del punt de vista del Centre
d’Estudis que esperem que es
pugui repetir en futures ocasions.
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ELS CICLES INDUSTRIALS A LʼHOSPITALET
La Unió Comarcal de Comissions Obreres del Barcelonès va commemorar el
primer de maig a la biblioteca de la Plaça d’Europa de
l’Hospitalet amb un acte dedicat a la “Història de la
transformació industrial i
l’Hospitalet del futur”. L’acte
es va obrir amb una conferència de Manuel Domínguez, president del CEL’H,
sobre “Els cicles industrials a l’Hospitalet”. Va fer un
repàs a les claus de la incipient industrialització del
segle dinou a partir d’una societat eminentment
rural, i que es reduïa a l’existència dels “prats d’indianes” on s’estenien els teixits de cotó un cop blanquejats. Va explicar també l’aprofitament dels salts
d’aigua del Canal de l’Infanta fet primordialment per

regar els camps, però que
ben aviat va servir per instal·lar els molins que aprofitaven la “força de l’aigua” en
les primeres indústries. A
continuació va assenyalar tot
un seguit de grans indústries
tèxtils que es van instal·lar a
Santa Eulàlia, l’Aprestadora i
Can Pareto, per exemple i,
de passada, Domínguez revisà els moviments obrers al
llarg d’aquest segle i mig i la pràctica desaparició de
l’agricultura com a sistema productiu i com a forma
de vida a l’Hospitalet. Va acabar parlant de l’actual
etapa que presenta un clar declivi de la indústria i
de l’ocupació sistemàtica i quasi total del sòl urbà per
grans blocs de vivendes i la tercerització de l’economia.

PRESÈNCIA DEL CELʼH A LA MOSTRA DʼENTITATS
El 6 de maig es va organitzar la tercera Mostra
d’Entitats de La Florida,
Can Serra i Pubilla Casas.
Una mostra que s’organitza durant un matí, de
10 a 14 hores, i que serveix per a que les entitats
i serveis d’aquests barris
es presentin davant dels
joves que hi assisteixen a
partir de la convocatòria
dels centres d’ensenyament. És un bon moment per a que les entitats
donem a conèixer el que fem i per a que el jovent
s’assebenti de les entitats que existeixen als seus
barris i a la ciutat i pugui participar dels serveis i
activitats que té a l’abast.
Aquest any hi han assistit 728 alumnes procedents d’onze centres dels tres barris. Pel que fa al
CEL’H, hi assistim en tant que entitat amb voluntat
de servei al conjunt de la ciutat i en la mostra hi
presentem el projecte de Servei de Suport als Treballs de Recerca. Aquest any, hem plantejat l’activitat adreçada més al professorat que no pas a
l’alumnat i l’organització ens va instal·lar en la carpa
de rebuda on vam poder presentar el projecte del
Servei de Suport als Treballs de Recerca i el de la

base de dades bibliogràfica (BABEL’H) a tots els
professors i professores
que van assistir a la mostra.
Des del CEL’H fem
una valoració molt positiva de l’activitat i ens
proposem de continuar
col·laborant-hi en les
properes edicions.
Finalment només ens
queda felicitar a l’equip
gestor de la mostra, format pels tècnics de l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament de la ciutat; les educadores de medi obert (serveis socials); dels plans d'acció territorial; del Pla de Desenvolupament
Comunitari de La Florida; del projecte Cicerone i
dels plans educatius d'entorn. Així com al Centre
de Recursos per a l’Ocupació de la zona Nord. I evidentment als centres educatius de La Florida, Pubilla Cases i Can Serra d’on provenen els alumnes i
a les 37 entitats i serveis que hi van prendre part.
En aquest mateix àmbit de relació amb els centres d’ensenyament de la ciutat, cal informar que
el dissabte 7 de maig, el CEL’H també va tenir presència al “Concert de primavera de l’INS Margarida
Xirgu”.
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EL CELʼH A LA SETENA EDICIÓ DEL RECERCAT A ANDORRA

Els nostres consocis Joan Camós i Marcel Poblet a l’estand de les
publicacions

Una imatge de l’exposició “40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet de Llobregat “ en el marc del RECERCAT.

Els dies 14 i 15 de
en la ciutat designada
maig va tenir lloc a EsCapital de la Cultura Catalana. Entre les diverses
caldes-Engordany (Anactivitats que s’hi van
dorra) la setena edició
desenvolupar,
s’hi
de RECERCAT, Jornada
comptà l’exposició “40
de cultura i recerca
local. Organitzada per
anys de moviments veïnals a l'Hospitalet” (real’Institut Ramon Muntalitzada pel CEL’H). Un
ner (Fundació privada
dels actes més destacats
dels Centres d’Estudis
és el lliurament de prede Parla Catalana), la ja
mis, que en aquesta ocatradicional trobada va
permetre enfortir vinsió van recaure en el
Imatge
de
la
taula
presidencial
dels
Premis
RECERCAT
cles entre les entitats
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (mod’estudis locals i comardalitat entitat) i mossèn Benigne Marquès
cals d’arreu de les terres de parla catalana.
Aquesta trobada es ve celebrant des de 2005 (modalitat persona)./ M. Poblet

PASSAT, PRESENT I FUTUR DEL MOVIMENT VEÏNAL

El president del CEL’H, Manuel Domínguez, durant la conferència amb els veïns d’Ildefons Cerdà.

En el seu recorregut pels locals de diverses associacions, l’exposició que repassa els 40 anys de lluita veïnal
a l’Hospitalet de Llobregat va visitar l’Associació de veïns
Ildefons Cerdà. El president del CEL’H, Manuel Domínguez,
va presentar l’exposició amb una conferència on repassà
el moment polític i social del naixement de les associacions, sota la repressió de la dictadura, la transformació
radical dels barris gràcies a l’empenta dels veïns i les crisis que es produïren en entrar alguns dels membres més
actius a formar part del ajuntaments democràtics, fins
arribar a la situació actual on es planteja la seva supervivència. En el col·loqui, entre la quarantena de persones
que hi assistiren, es constatà la dificultat de renovació de
les persones actives, els objectius de les mateixes associacions, i els camins, de vegades força diversos, que prenen les entitats per tal d’assegurar-se la supervivència.

XII JORNADES CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES DE LʼH
Acaben de celebrar-se les 12es
Jornades Científiques i Tecnològiques
convocades per l’Ajuntament de
l’Hospitalet, a les quals s’han presentat uns 80 treballs elaborats per estudiants d’ESO, Batxillerat i Formació
Professional dels diversos centres
educatius de la ciutat.
Els autors dels 44 treballs seleccionats varen exposar-los al llarg del
dia 26 de maig al Centre Cultural
Tecla Sala. El CEL’H ha participat com
cada any a la comissió organitzadora
de les Jornades.

Enguany s’ha afegit el premi corresponent a l’Àmbit Biopol’H, per a
treballs relacionats amb l’àmbit de les
Ciències de la Salut, que s’ha d’afegir
als que ja s’atorguen de tècnic i experimental, d’expressió, social, de
ciutat, d’igualtat de gènere i d’Agenda 21. Els guanyadors varen
rebre les distincions al Centre cultural
La Bòbila on, a més, el Catedràtic
d’Enginyeria Química de l’UB, Claudi
Mans, va oferir un tast molt amè del
món de la química de cada dia.
/Genís Pascual

CONVERSES AL CELʼH
El dimarts 24 de maig es va
fer la tercera edició de les converses al CEL’H. Aquesta vegada
el tema tractat va ser “Wikileaks” i la persona que va introduir
el tema va Xavi de Pedro, un especialista en programari lliure i
xarxes virtuals. De la conversa
en va destacar que les xarxes i

Wikileaks afavoreixen especialment la diversitat d’opinió, la independència
d’opinió,
la
descentralització que permet
una especialització i el foment
del coneixement local així com
l’agregació de la informació dispersa del grup per a prendre
una decisió.

AGENDA JUNY-JULIOL
De l’1 de juny al 22 de juny: Exposició “40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet de Llobregat”. Es podrà
veure al local de l’Associació de Veïns de Can Serra (Av. Can Serra, 82; baixos – metro L-1, estació Can Serra).
5 de juny: Festa de la Diversitat de Collblanc-La Torrassa. Al Parc de la Marquesa. La festa es fa durant tot el
dia i compta amb la participació dels grups de dones que prenen part en el projecte “Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur”.
8 de juny: A les 19 hores Conferència “Passat, present i futur de les associacions de veïns” a la seu de l’associació de veïns de Can Serra (Av. Can Serra, 82; baixos de l’ Hospitalet de Llobregat – metro L-1, estació Can
Serra).
12 de juny: Ruta l’Hospitalet antifranquista (Collblanc-Torrassa). Sortida a les 11 hores de la Plaça
de Guernica (C/ Martí Julià, 33). Assistència gratuïta i places limitades. Per mes informació us podeu
adreçar al Museu de l’Hospitalet 93 338 13 96.
14 de juny: A les 19 hores. Taula rodona: “La lluita sindical i veïnal. El cas de la Farga”. Can Riera.
Espai de memòria.
26 de juny: Visita guiada pel barri antic de la ciutat. A les 11 hores sortida del Museu d’Història de
l’Hospitalet. En el marc de les Festa Major del barri Centre. Assistència gratuïta. Places limitades.

1 de juliol: Sopar del Centre d’Estudis a la Masia Museu Serra a les 20.30 hores. El preu del
sopar és de 18€ per persona i les reserves s’hauran de fer abans del dia 28 de juny a la seu
del CEL’H. En l’horari d’atenció als associats i associades (dimecres i divendres de 10 a
13.30 hores i dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 hores).
amb el suport
de:

