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EDITORIAL
Finalment el Centre d’Estudis té la seva seu en
un local municipal. La cessió es va produir el desembre i des d’aleshores hem fet la tasca del trasllat i l’acondicionament del material que tenim,
amb la voluntat de poder obrir amb normalitat i
atendre el públic tan aviat com fos possible. Un
cop més es va demostrar la qualitat humana dels
socis i sòcies de l’entitat, que van fer realitat el que
semblava impossible. Moltes gràcies!
Amb aquesta cessió es fa un acte de justícia i
s’acaba amb un greuge que patiem des de fa molts
anys. I es fa en un moment en el que ja era una
qüestió de supervivència. La complicada situació
econòmica que tenim fa senzillament inviable
haver de continuar pagant un lloguer. Des d’aquí
volem donar les gràcies a les persones que ho han
fet possible i a tot el personal del Centre Cultural
Tecla Sala per la seva acollida.

Ara, que gaudim d’un bon local en un bon lloc,
que hi ha un conjunt de persones que tiren endavant els projectes (no tots els que voldríem, però),
les dificultats econòmiques ens estan posant en
una situació límit. Per això, ara més que mai, la
participació ciutadana en entitats com el Centre
d’Estudis és un mecanisme de resistència i de generació d’alternatives.
Com ja vam escriure fa un temps (la crisi s’està
allargant), el tercer sector, el de les entitats d’economia social i sense ànim de lucre, com la nostra,
poden tenir un paper clau en la generació de riquesa, el manteniment de l’ocupació i la construcció d’un altre model econòmic i social més just i
menys vulnerable als casinos financers que ens
han portat a la situació actual. Enfortir el tercer
sector pot tenir més trascendència del que sembla.

SOPAR DE FINAL DE CURS
S’acosta l’estiu, per tant s’acosta el final de curs i, tal i com va essent tradició,
estem preparant el sopar de final de curs.

Aquest any el fem el dia 29 de juny, també a la Masia Serra (Passatge de la Campsa).

L’hora de convocatòria és a les 20.30 h.
Totes i tots els que hi vulgueu venir només ens heu de fer una trucada al telèfon 93 338 60 91
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 hores o el dimecres i divendres de 10 a 13 hores.
(Hi ha contestador: dient el vostre nom i el de les persones que us acompanyaran, n’hi ha prou.
El sopar costarà 18€ (el mateix preu que l’any passat) i el pagament es pot fer mitjançant un ingrés al
número de compte: 2100 3260 21 2200138514
o el mateix dia abans del sopar al restaurant.
Animeu-vos! Us esperem!
Centre d’Estudis de l’Hospitalet

CONSELL DE REDACCIÓ:

Av. Josep Tarradellas, 44. (Espai Molí)
08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 338 60 91
A-e: celh@celh.org Web: www.celh.org

Joan Camós, Manuel Domínguez,
Enric Ferreras, M. Pilar Massana,
Josep M. Valero i Jesús Vila.

amb el suport de:
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INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU
Com ja sabeu pel número anterior, finalment
s’ha pogut fer el tan esperat canvi de seu. Vàrem
fer la inauguració oficial el dia 13 d’abril i va comptar amb l’assistència de més de cent persones,
entre les que hi va haver l’alcaldessa de la població, Núria Marín, que va fer una intervenció, el regidor de cultura, Jaume Graells i altres
representants del consistori i dels diferents serveis
municipals que tenen relació amb l’entitat.
(Si voleu ampliar aquesta notícia podeu enllaçar
al web del CEL’H )

LʼACTIVITAT CONTINÚA
Pel que fa a l’activitat de l’entitat podem dir que sobre
el
projecte
podeu
visitar:
durant els mesos d’abril i maig, més aviat ha anat http://www.celh.cat/celh/amplia_pagina3.html?id
a l’alça, en contra del que es podia preveure tenint =487)
en compte la situació de crisi i de retallades constants que com altres estem patint. Això és possible
gràcies a la col·laboració desinteressada i la implicació de moltes persones. Aprofitem aquestes ratlles per agrair-los una vegada més el seu
compromís amb l’entitat.
Destaquem les següents activitats:
Xerrades
Tres xerrades de Joan Camós als grups d’ESO
de l’Institut Apel·les Mestres sobre “Evolució de
l’Hospitalet”. Aquestes intervencions es van fer el
26 de març. El 18 de maig Mercè Olivares i Jaume
Botey van fer una xerrada a l’Institut Margarida
Xirgu, amb motiu del seu 30è aniversari.
Atenció als Treballs de Recerca
Aquest projecte continua essent un dels que es
mantenen i que serveixen per potenciar i promocionar els treballs relacionats amb la ciutat. En
aquest període hem atès consultes d’alumnat
d’ESO, FP i batxillerat de temes tan diversos com
l’urbanisme i l’associacionisme de Collblanc-Torrassa, l’evolució de l’edifici de Can Trinxet i el
comportament polític de la població de la ciutat.

Presència al carrer
El 23 d’abril, Sant Jordi, també vam tenir presència en l’estand del Servei de Biblioteques a la
Rambla Just Oliveres.

Presentació
Però, a més a més, vam presentar la publicació
“Vistes al mar. Una mostra de la diversitat lingüística a l’Hospitalet”. Projecte que hem fet en col·laL’11 de maig vàrem estar per tercer any a la
boració amb el Centre de Normalització Lingüístic quarta Mostra d’Entitats i Serveis per a Joves dels
de l’Hospitalet i que es va presentar el 16 d’abril al barris de la Florida, les Planes, Pubilla Cases i Can
Centre Cultural Tecla Sala. (Si voleu saber més Serra.
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RECERCAT
Els dies 12 i 13 de maig es va celebrar el RECERCAT a Tarragona. Enguany el CEL’H hi va tenir
presència amb l’aportació de les seves dues publicacions, Vistes al mar i el darrer número dels Quaderns d’Estudis.
Conferència
L’Òscar Garcés va fer la conferencia “L’Hospitalet. Condició obrera i lluita política sindical i feminisme”, dins del projecte “Les dones de l’Hospitalet
teixim el nostre futur”. L’acte es va fer al Centre
Cultural Tecla Sala el 14 de maig.

Xerrada
I finalment, abans de tancar aquesta edició, fem
esment de la conferencia “Allá somos los blancos,
mientras que acá somos los negros”, una xerrada a
partir d’un treball de recerca socio-antropològica
sobre la joventut dominicana a l’escola i a l’espai
públic, entre L’Hospitalet i Santo Domingo. El ponent va ser l’autor de la recerca Luca Giliberti. L’acte
es va fer al Centre Cultural Tecla Sala el 29 de maig.
Aquest acte va ser una iniciativa d’El Casalet en
col·laboració amb el CEL’H.

Curs d’història de la ciutat
Del 23 d’abril al 4 de maig (els dijous) El Centre d’Estudis i el Museu de l’Hospitalet van organitzar un nou curs sobre la història de la ciutat. El
curs es va fer a les dependències de Can Riera.
Aquesta vegada el curs es va dividir en cinc sessions d’una hora i mitja i ha estat plantejat des de
diferents àmbits (Conflictivitat social a l’Hospitalet;
L’Hospitalet republicà; El temps del franquisme;
Les migracions i la construcció de la ciutat i L’Hospitalet recent, nous reptes). El curs va ser impartit
per Manuel Domínguez, Joan Camós, Carles Santacana, Clara Parramón i Jaume Botey.
Cal destacar la bona acollida, que va fer que es
Converses al CEL’H
cobrissin
totes les places.
El 15 de maig es va fer una nova “Conversa al
CEL’H”, aquesta vegada el tema escollit va ser
“Coop 57, cooperativa de serveis financers: Una
experiencia alternativa de creació de treball i de riquesa”. El ponent va ser Ramon Pascual, membre
de la cooperativa.

ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES
intervenció de Xavier Gil, director del complex
cultural de Tecla Sala. El Xavier va donar la benvinguda a l’entitat i ens va parlar una mica de la història del Tecla Sala, del seu present i del seu futur. En
va destacar la vitalitat cultural d’aquest “pool” cultural que s’incrementa amb la presència del CEL’H amb
qui va posar de manifest la necessitat de col·laborar
per potenciar la dinàmica
del Tecla Sala.
A continuació es van
anar presentant els diferents punts preceptius de
l’assemblea amb l’aprovació per unanimitat de tots
ells.
Aquest any, cal destacar
la poca afluència de sòcies
i socis. Segurament pels
actes que en poc temps de

diferència s’havien fet, el dia de portes obertes i la
inauguració formal.
Cal destacar que en virtud dels estatuts vigents,
aprovats en assemblea extraordinària l’any passat,
no hi va haver renovació de junta i en aquest sentit
només cal destacar la incorporació de Miguel Solana.
Així doncs, la junta queda de la forma següent:
Manuel Domínguez, president; M.Pilar Massana, vicepresidenta;
Joan
Camós, secretari; Josep
M. Valero, tresorer i
Jaume Botey, Carles Ferrer, Mercè Olivares, Clara
Parramón, Marcel Poblet,
Carles Santacana, Genís
Pascual, Elena Viusà,
Núria Toril i Miguel Solana, vocals.

EL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE LʼHOSPITALET
Finalment s’ha posat en marxa una llarga reivindicació del CEL’H. Un projecte museogràfic que
reculli la llarga i interessant història de la ciutat.
Un projecte que feia anys es proposava des de
l’entitat i que finalment ha estat rebut per part de
l’ajuntament i, en concret, pel Museu de l’Hospitalet, que a través del seu director, Josep M Solias
ha fet possible articular aquesta proposta que es
portarà a terme amb col·laboració amb el Centre
d’Estudis. Atesa la situació de crisi, el projecte neix
amb un primer objectiu, tenir enllestida a finals
d’any la part del segle XX amb l’objectiu de poder
continuar els altres períodes en anys successius.
El primer pas es va fer en una reunió que va
tenir lloc el 14 de maig a la seu del CEL’H.

AGENDA DE JUNY/JULIOL
10 de juny: Els grups que formen part del projecte “Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur”, serà
present un any més a la Festa de la Diversitat de Collblanc- La Torrassa que es fa al Parc de la Marquesa.
Les intervencions dels diferents grups seran a la tarda.
19 de juny: Converses al CEL’H. De 20 a 22 hores una nova edició de les converses (en el moment de tancar aquesta edició encara no hi havia tema. Us n’informarem a través del web, facebook i correu-@).
29 de juny: Sopar de final de curs del CEL’H a la masia Serra (teniu la informació a la pàg.1).
L’Espai de Debat ens proposa 4 sessions a l’entorn de “Les alternatives de l’esquerra, avui,…”.El 5 de juny
amb Anna Simó; El 12 de juny amb Dolors Camats; El 19 de juny amb Miquel Iceta.
4 de juliol: Darrer cinefòrum de la Plataforma per a la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. Aquesta
activitat es fa al Centre Cultural Collblanc- La Torrassa i el CEL’H hi organitza una xerrada sobre “La immigració a l’Hospitalet al segle XX”.
5 de juliol: Conferència: “La plaça de l’Ajuntament de l’Hospitalet: Del baró de Maldà a Viaplana. A càrrec
de Roger Bastida. A la sala d’actes de l’Ateneu de Cultura de Popular (C/ Santa Anna, 1-7 de l’Hospitalet).

