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EDITORIAL

Felicitem-nos! Estem al Centre Cultural Metro-
polità Tecla Sala, a la planta baixa de l’Espai Molí.
Després de més d’un quart de segle demanant-ho,
l’Ajuntament ens ha cedit verbalment aquest local.
Sincerament pensem que ja era hora, que ja ens
tocava. Des d’aquí donem les gràcies a les perso-
nes que ho han fet possible. És una molt bona no-
tícia que, malgrat el temps de crisi, ens permetrà
encetar una nova etapa. Guanyem en visibilitat,
perquè estem a peu de carrer per on passa molta
gent cada dia. Guanyarem en complementarietat
amb els serveis que ofereix el CCMTecla Sala, que
ens han rebut molt cordialment. 

El canvi de local ha bloquejat part de les nos-
tres energíes, especialment des del mes de se-
tembre, quan ja semblava que el trasllat era
imminent. Però, ara, acabats d’instal.lar amb la im-
plicació dels socis i sòcies volem començar una
nova etapa. Tenim projectes, tenim idees, volem
reforçar la vessant associativa de la nostra entitat

per incrementar la presencia ciutadana i continuar
fent  del CELH una eina útil per la cohesió social,
per la defensa del patrimoni, per la recerca del
nostre passat, pel compromís amb el present, i per
la projecció del futur de la nostra ciutat i per so-
cialitzar el coneixement i posar-lo a l’abast de to-
thom. En definitiva no renunciarem a disfrutar del
plaer intel·lectual d’aprendre i de compartir i el de
relacionar-nos amb tothom que va en aquesta ma-
teixa direcció: entitats, serveis i administracions. 

Malgrat tot, és imprescindible que l’Ajuntament
mantingui el seu compromís del conveni anterior,
perquè  ja no podem rebaixar més les despeses
fixes que ens permeten articular tota la resta. De
poc serviria l’esforç del trasllat si no poguéssim
continuar tenint el local obert com fins ara. El nos-
tre entusiasme i compromís cívic no serien sufi-
cients. 

Confiem no arribar a aquest punt i poder fruir
d’aquesta nova etapa.

amb el suport de:

CANAL DE LA INFANTA

El proppassat 14 de febrer el Director general de Patrimoni de la Generalitat, Joan Pluma, va rebre a
les dependències del Palau Moja diversos representants de les entitats que s’ocupen de la preservació del
Canal de la Infanta. Ireneu Castillo, Oriol Granados, Roger Lloret, representants d’entitts de la comarca i
Genís Pascual del Centre d’Estudis de l’Hospitalet de Llobregat, acompanyats per la diputada Anna Simó.
Varen mostrar l’ interès de les entitats a les que representen en que s’arbitrin sistemes de protecció per a
una obra de les característiques del Canal, que va significar un impuls imprescindible per a les terres de
l’esquerra del Llobregat i els municipis pels que transcorre. El director general va prendre nota de les dades
aportades i va proposar una nova reunió d’aquí a unes setmanes per tal de donar resposta a l’interès de-
mostrat pels participants.

El dia següent, a la Sala d'Actes de la Regidoria del Centre, va tenir lloc una roda de premsa organit-
zada per la plataforma "Protegim el Canal de la Infanta" per tal de donar a conèixer als mitjans i a la ciu-
tadania, l'alternativa d'urbanització que des de la plataforma es proposa per a l'ARE de La Remunta.
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Era un divendres 23 de Desembre del 2011 cap
al migdia. La nostra seu social del carrer Major, 54
estava atapeïda dels paquets fets durant les últi-
mes  setmanes per canviar de local. Ja no podíem
continuar pagant els 800€ mensuals de lloguer. Fa
quatre anys  havíem renunciat a l’espai de planta
baixa per reduir despeses, però la retallada del
conveni municipal i de totes les subvencions no ens
permetien aguantar més.  Anàvem al carrer Mare
de Déu de la Mercè, un espai facilitat per el regi-
dor del districte. No era el millor espai, però no
aconseguiem la resposta de l’espai Molí, pendent
des del mes d’abril. 

En aquesta situació, una telefonada de l’Ajun-
tament ens comunica
que no podem anar a
Mare de Déu de la Mercè,
però que ho podíem fer a
l’Espai Molí. Ens donaren
les claus aquella mateixa
tarda. Olé!!! Convocatò-
ria urgent del president i
reunió improvisada de la
junta en el propi Espai
Molí a les 6 de la tarda.
Semblant efemèride exi-
gia una entrada col·le-
giada. 

Satisfacció general. No ens podíem creure que
fos una realitat. Era difícil fer-se a la idea que per
fí ens havien escoltat.

Però la sorpresa va ser que hi havien més de
1000 urnes electorals a l’espai i que calia treure-les
abans del dia 28 que era el dia que teníem el trans-
port contractat. El dia dels innocents celebràvem
aquest fet històric. A partir d’aquí, “mans a la
obra”. En plenes festes nadalenques, entre moltes
mans, vàrem fer el trasllat. 

D’haver-ho sabut abans ho hauríem organitzat
millor, amb més participació. Tot i això va resultar
una aventura ben positiva, carregada de bon am-
bient i en la qual molta gent va aportar el que

sabia i el que podia fer.
El local portava més de
dos anys tancat, però
està en bones condi-
cions i ja l’estem fent
nostre. A poc a poc tin-
drà caliu i confiem que
serà un espai cultural
de referencia ciuta-
dana.

Agraïm a les perso-
nes que ho han fet pos-
sible, el seu esforç.

Moltes gràcies.

QUÈ HEM FET DES DEL DARRER NÚMERO

RELAT DEL TRASLLAT

La crisi i el canvi de local han fet que el número
de finals de l’any 2011 El CEL’H Comunica no sor-
tís.

És per això, que us recordem en forma de flash
el que hem fet durant aquests mesos.

Exposició sobre el moviment veïnal. L’ex-
posició 40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet
es va poder veure a Bellvitge i a Sant Josep.

El 14 d’octubre el Carles Santacana va ser el
convidat en l’acte de commemoració de la mort
de Lluís Companys amb la xerrada “Lluís Com-
panys, un personatge incòmode en una societat
convulsa” que es va fer a la sala d’actes de la re-
gidoria del Districte I.

El Manuel Domínguez va participar en l’acte de
presentació del projecte “Bellvitge 50”.

El 23 d’octubre es va fer, en col·laboració amb
la plataforma “Salvem el canal”, una visita a les
restes del Canal de la Infanta que hi ha al

complex de la Remonta.
El mes de novembre el CEL’H va tenir un paper

destacat en el VIII Congrés de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana que es va fer
al Citilab de Cornellà. El congrés va comptar amb
dues ponències a càrrec de Carles Santacana
i del Jaume Botey.

Les converses al CEL’H també van tenir activi-
tat. L’11 d’octubre la Samar Taha ens va portar la
seva visió sobre la situació a Síria i el 15 de no-
vembre la M. Dolors Fernández ens va parlar de
l’estat del PIRMI a la ciutat.

Durant el mes de novembre es va organitzar
una nova edició del Conèixer l’Hospitalet. Acti-
vitat adreçada al professorat de la ciutat, que s’or-
ganitza conjuntament amb el Centre de Recursos
Pedagògics i El Casalet.

El 25 de novembre  es  va  fer la presentació 
(segueix a la pàgina 4)    

Jornada de portes obertes a la nova seu social del CEL’H, després
del trasllat.
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Sobre aquestes línies, imatges de les exposcions fetes a Sant
Josep i a Bellvitge.

Sobre aquestes línies, les participacions de Carles Santacana i
Jaume Botey al Congrès de la Coordinadora.

A dalt, presentació del Quadrerns 25 a la Tecla Sala i, a baix, con-
ferència de Carles Santacana sobre Lluís Companys.

Les dues trobades de “Converses al CEL’H” sobre la situació del
PIRMI i de Síria.



16 d’abril: A les 19.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala fem la presentació de la publicació
“Vistes al mar” dins de la col·lecció “Josefina Gómez Olivares”. Aquesta publicació és una iniciativa que sorgeix de la Gimcana
de les llengües organitzada pel Servei Local de Català. La publicació recull la traducció del poema del mateix títol de Joan Ma-
ragall a 24 idiomes dels alumnes de català del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet.
23 d’abril: El dia de Sant Jordi com ja és habitual en els darrers anys estarem a l’estand del Servei de Biblioteques de l’Hos-
pitalet, de 12 a 13 hores, amb les novetats editorials de l’entitat.

Del 26 d’abril al 24 de maig: Curs d’història “Història de l’Hospitalet: El segle XX”. El curs es fa a l’espai memorialístic de
Can Riera impartit pel CEL’H. (Per a més informació també us podeu adreçar al Museu de l’Hospitalet  93 338 13 96).

AGENDA DʼABRIL

(ve de la pàgina 2)
del número 25 dels Quaderns d’Estudi. La pre-
sentació es va fer a la sala d’actes del Centre Cul-
tural Tecla Sala.

I al 2012, de moment, ja hem fet una Jornada
de portes obertes del nou espai al Molí del Tecla
Sala. El 18 de gener el Joan Camós va fer una xe-
rrada sobre la història de Bellvitge al CAP de
Bellvitge i el 15 de febrer Jaume Botey va fer-ne
una altra sobre la crisi en el mateix lloc. El 26 de
gener es va fer el primer acte cultural al CEL’H. Una

xerrada sobre l’estat del Canal de la Infanta que
va anar a càrrec del Roger Lloret. El 16 de febrer el
Manuel Domínguez i el Josep M. Valero van assistir
a l’acte de presentació de l’exposició “Santa Eu-
làlia. Apunts per a la història” en la que el CEL’H
hi ha col·laborat amb l’elaboració de textos. I final-
ment, el 13 de març es va fer una nova «Conversa
al CEL’H» amb el tema Present i futur dels mit-
jans de comunicació locals. El periodista i soci
de l’entitat, Enric Gil va ser l’encarregat d’introduir el
tema i va exposar l’estat de la qüestió actual.

La xerrada al CEL’H de Roger Lloret sobre el Canal de la Infanta. Xerrada de Joan Camós a Bellvitge sobre el CEL’H.

Participació del president del CEL’H, Manuel Domínguez, en el
projecte Bellvitge 50.

25 d’abril: Assemblea General de socis i sòcies de l’entitat. L’assemblea es fa a la seu del
CEL’H i s’acompanyarà d’una intervenció de Xavier Gil, director del Centre Cultural Tecla
Sala amb la intenció d’apropar el Centre Cultural als associats i associades del CEL’H.

13 d’abril: A partir de les 19 hores fem la inauguració oficial de la nova seu del Centre d’Es-
tudis. A l’acte també hi seran l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín i el regidor de cultura,
Jaume Graells. No cal dir que hi esteu tots convidats.

Conversa al CEL’H sobre el present i el futur dels mitjans de co-
municació locals.


