
Des de fa un temps estem treballant per l’estalvi
i l’agilitat en la comunicació. És per això que us fem
saber que a partir d’aquest numero només farem la
tramesa del Cel’h comunica en paper a aquells
socis i sòcies dels quals no disposem l’adreça elec-
trònica.

Ja fa un temps que el Celh comunica es pot con-
sultar digitalment a través del web del Centre d’Es-

tudis www.celh.cat/celh/noticies_comunica.html
És per això que també demanem a tots els socis

i a totes les sòcies que si us plau, ens comuniqueu
les vostres adreces electròniques o, si ha estat el
cas, que ens comuniqueu si heu canviat d’adreça
electrònica.
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L’estiu, en comptes de ser un parèntesi en l’ac-
tivitat ciutadana, ha estat ple de mobilitzacions i
acció cívica, i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet
ha participat en diverses d’aquestes línies d’ac-
tuació. Per exemple, som en la lluita per la de-
fensa de la democràcia en la Plataforma “Unitat
Contra el Racisme i el Feixisme”, també som en la
Plataforma “L’Hospitalet Sense Vies” (recordeu,
podeu signar la petició del soterrament de les vies
al blog  www.lhsensevies.blogspot.com), en el
projecte que coordina el conjunt dels grups de
dones de la ciutat (Les Dones de l’Hospitalet Tei-
xim el Nostre Futur) i en la conservació del patri-
moni local amb la campanya “Protegim del Canal
de la Infanta”. 

I tot això, sense deixar de banda la feina de

difusió de la cultura i la història locals, l’assesso-
rament a estudiants i la realització de diversos
projectes propis o compartits que es troben en di-
verses fases d’elaboració. En els propers mesos
apareixeran un nou Quaderns d’Estudi i una pri-
mera concreció del Nomenclàtor del carrers. L’ex-
posició de la història del moviment veïnal
continuarà passant pels diferents barris…

El Centre d’Estudis és una aventura amb molts
camins, però amb un objectiu comú: una ciutat
amb més cultura, més llibertat i més justícia. I el
recorregut d’aquests camins serà més o menys
llarg i fructífer si hi ha més persones que hi par-
ticipen. Pretenem consolidar grups de treball en
aquestes tasques. És el nostre objectiu intern pel
curs que comença ara.

NOTA INFORMATIVA

FESTA DE LA DIVERSITAT
Un any més, el grup de dones del projecte “Les dones de l’Hos-

pitalet teixim el nostre futur”, va estar present a la Festa de la Di-
versitat de Collblanc, activitat que es va fer al Parc de la Marquesa
el passat 5 de juny. Una activitat organitzada per la Comissió de fes-
tes de Collblanc-La Torrassa.

Els grups de dones que formen part del projecte “Les dones de
l’Hospitalet teixim el nostre futur”, igual que l’any passat, van pren-
dre part amb mostres de les activitats que desenvolupen.
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L’1 de juliol passat es va per quarta vegada se-
guida el sopar de final de curs del CEL’H. Aquest any
també es va fer en el bonic marc de la Bodegueta del
Museu Serra del passatge de la Campsa.

A l’acte hi van assistir
60 socis/es i amics/gues
que van poder intercan-
viar impressions durant
una llarga estona. A les
postres es va fer una pe-
tita presentació de  La
blogsfera hospitalenca on
el Manuel Domínguez,
president del CEL’H i di-
namitzador del facebook
de l’entitat, va comentar

breument alguns dels webs, blogs i altres espais
d’internet que estan relacionats amb la ciutat.

Aquest acte de trobada i de relació l’hem d’en-
tendre com una manera més d’estrènyer les rela-

cions entre els
associats/des i l’entitat.
Per tant esperem que
malgrat els moments de
crisi que sembla que no
s’acaben, el puguem anar
fent cada any i ens hi pu-
guem trobar cada vegada
més associats, associa-
des, amics i col·labora-
dors, com en els darrers
anys.

CONGRÉS DE LA COORDINADORA DE CENTRES DʼESTUDIS
El VIII Congrés de la

Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Cata-
lana que porta per títol
“1960-1980. Transicions
i canvis a les terres de
parla catalana”, es farà
al Museu d’Història de
Catalunya el 10 de no-
vembre i al Citilab de
Cornellà de Llobregat l’11 i el 12 de novembre.

El congrés vol promoure la recerca sobre els
canvis ocorreguts en la societat, aproximadament
entre 1960 i 1980, en el conjunt dels territoris de
parla catalana, des de la perspectiva del món local
–els pobles, les ciutats i els barris– amb aportacions
que estudiïn aspectes vinculats a les dinàmiques o
iniciatives locals d’àmbit social, cultural, religiós,
lúdic, esportiu, reivindicatiu, ecologista-naturalista,

feminista, educatiu, as-
sociatiu, etc. L’objectiu
és analitzar a partir de
l’estudi i el debat, la im-
plicació participativa de
les persones i els
col·lectius, des del seu
lloc de residència, en els
processos de tot ordre
experimentats durant

aquestes dues dècades, un període de transforma-
ció social, efervescent i creatiu.

El congrés s’estructura en tres àmbits: Ideolo-
gia, cultura i identitats; Moviments socials i Asso-
ciacionisme i sociabilitat.

Si voleu més informació podeu visitar el web de
la nostra entitat www.celh.org o directament el
web de la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana www.ccepc.org

EL SOPAR DE FINAL DE CURS AL CELʼH



Arran de la denúncia de l’abandonament de les restes
del Canal de la Infanta feta per Ireneu Castillo al seu blog
(www.ireneu.blogspot.com), un grup de persones i en-
titats ens hem agrupat amb l’objectiu de protegir les restes
del que considerem que és un element patrimonial d’ex-
traordinària importància per a la ciutat. 

S’ha creat un grup de facebook (www.facebook.
com/groups/canalinfantalh?ap=1) que en pocs dies tenia
més de 700 membres. Hem presentat alegacions, hem vi-
sitat el terreny i ens hem entrevistat amb el Regidor del dis-
tricte i amb el consorci propietari dels terrenys i encarregat
de tirar endavant el pla urbanístic de la Remunta. La res-
posta de les institucions ha estat positiva. Continuarem
atents i lluitarem per la conservació del patrimoni.
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PROTEGIM EL CANAL DE LA INFANTA!

LʼHOSPITALET SENSE VIES
El passat 2 de juny es va tornar a presentar la

Plataforma L’Hospitalet Sense Vies. Com fa onze
anys, pràcticament les mateixes entitats d’alesho-
res, tornem a encetar una campanya per aconse-
guir el soterrament de les vies que tant de mal fan
a la nostra ciutat. La diferència en relació al 2000
és que el 2001 totes les institucions van acordar
que el soterrament es faria, i el 2008 fins i tot es
va aprovar el projecte executiu del soterrament
d’un primer tram. Només volem que es faci el que
es va prometre que es faria.

Com sempre, la pressió ciutadana serà clau per
aconseguir l’objectiu. Ara per ara, estem en la fase
de recollir signaturas i adhesions d’entitats. Si us
plau, signeu en una de les taules que posarem en
els diferents barris de la ciutat o en el blog

www.lhsensevies.blogspot.com. En el blog també
trobareu el manifest i més informació sobre la
campanya. VOLEM L’HOSPITALET SENSE VIES!

DIADA 11 DE SETEMBRE

Una imatge de la visita a les restes del Canal de la In-
fanta.

Com cada any, el CEL’H
va participar en l’ofrena flo-
ral i els actes institucionals
que amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya or-
ganitza l’Ajuntament de la
ciutat cada onze de setem-
bre. Com ja és habitual, les
entitats de l’Hospitalet s’a-
pleguen al voltant del mo-
nument que commemora la
Diada Nacional, per donar
testimoniatge de catalanitat

i per posar de manifest el di-
namisme de la societat civil
a la nostra ciutat. La Diada
Nacional representa a l’Hos-
pitalet una oportunitat més
per estrènyer els contactes
entre totes les entitats cívi-
ques i, en aquest sentit, el
Centre d’Estudis fidel a la
seva cita anual, va participar
activament en la resta d’ac-
tes que acompanyen la ce-
lebració. 



AGENDA OCTUBRE-NOVEMBRE
14 d’octubre: Acte commemoratiu de l’afusellament de l’honorable President de la Generalitat, Lluís Com-
panys.  A les 19 hores, a la sala d’actes de la regidoria del Districte I (Rambla Just Oliveres, 23). “Lluís Com-
panys, un personatge incòmode en una societat convulsa”, conferència a càrrec de Carles Santacana,
professor d’història de la UB i expresident del Centre d’Estudis de L’Hospitalet.
15 d’octubre: Ofrena floral al monument de Lluís Companys de la ciutat.
18 d’octubre: Presentació del grup de treball Bellvitge 50, a la Biblioteca de Bellvitge. Plaça de la Cul-
tura, 1 (L-1 de metro, parada Bellvitge). Inauguració de l’exposició sobre les Associacions de Veïns al
vestíbul de la Biblioteca de Bellvitge.
3 de novembre: 19 hores, inauguració de l’exposició “40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet de

Llobregat” al Centre Cultural Sant Josep (Av. Isabel la Catòlica, 32, BS, pis de l’Hospitalet). L’exposició es podrà
visitar fins el 24 de novembre en els horaris següents: de dilluns a divendres de 16 a 22 hores; dissabtes de 17
a 21 hores).

amb el suport
de:

Dimarts 5 de juliol es va
fer una nova sessió de Con-
verses al Cel’h per parlar en
aquesta ocasió del movi-
ment dels “indignats” a
l’Hospitalet i en general.
Convidats per l’entitat van
estar presents una dotzena
de persones pertanyents a
aquest moviment, de totes
les edats però especialment joves, que han viscut en
primera persona les accions del moviments i que, en
alguns casos, han estat acampats a la plaça de l’A-
juntament. Van assistir també un nombre important
de socis que volien conèixer i debatre amb els pro-
tagonistes les seves estratègies, les seves activitats
i les característiques del moviment. El president del

CEL’H, Manuel Domínguez,
va introduir la xerrada i va
moderar l’acte que va tenir
una participació molt ex-
tensa i animada, fins el punt
que estava previst que s’a-
cabès a les deu del vespre
però va superar extensa-
ment aquest horari. El
debat resultant va ser molt

gratificant i clarificador i va mostrar la serietat d’un
moviment que cerca una nova manera de fer política
i canviar la realitat que ens envolta. L’entitat van fer
un oferiment d’acollida al col·lectiu per tal que les
seves experiències puguin formar part del patrimoni
ciutadà i els va convidar a participar activament en
les activitats del CEL’H. 

CONVERSES AL CELʼH

CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
En el marc de relacions de l’entitat

amb els espais de participació ciuta-
dana, en aquest número fem esment
de la participació del Centre d’Estudis
en el Consell de la Formació Profes-
sional de la ciutat. Aquest consell
cerca potenciar una formació profes-
sional adequada i compatible amb les

necessitats actuals del sistema pro-
ductiu i, sobre tot, fer que el pas de
l’ensenyament al món laboral sigui
correcte i no suposi cap entrebanc ni
pels nous treballadors ni per a les
empreses que els acullen. El Centre
d’Estudis té com a representant en
aquest consell a Lluís Camós.

RESSENYA
Semblança i vivències entorn de Jaume

Vilà i Mèlich, “Javimel”, en un temps i un país
és el primer treball biogràfic sobre la figura
d’aquest prohom de Cornellà de Llobregat.
L’autor situa el lector en el context social d’a-

questa ciutat, durant els anys viscuts pel pro-
tagonista, fent referència a moltes altres cir-
cumstàncies de l’àmbit comarcal del Baix
Llobregat i del Barcelonès, en un període de
grans canvis històrics i socials del segle XX.


