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EDITORIAL

No pasaran, resistirem,... són algunes de les ex-
pressions que en moments determinats de la nos-
tra història no tan llunyana s’han fet famoses davant
de situacions i moments no menys famosos.

En aquest moment històric i en aquesta situació
no menys històrica, a les entitats sense ànim de
lucre potser ens tocarà dir: “Continuarem”, i tornar
als que han estat els nostres orígens i la nostra
força: el voluntariat total. És a dir, a prescindir
del poc personal assalariat que algunes entitats han
pogut consolidar més o menys en base a una tra-
jectòria de feina compromesa i ben feta i tornar a
cedir la gestió, organització i desenvolupament de
projectes als associats i associades i a les col·labo-
racions d’altres per poder continuar .

Les successives retallades que ha patit la cultura
(entre d’altres) i que segons sembla continuarem
patint amb més força les entitats de base, portarà

inexorablement a replantejar les estructures de la
gran majoria d’entitats no lucratives i fins i tot algu-
nes hauran de prescindir d’aquelles persones que hi
treballen.

Enmig d’aquest panorama, sembla que la solu-
ció que veuen els especialistes és cercar noves for-
mes de finançament com la sortida a la situació per
seguir funcionant. Però si les grans estructures i ins-
titucions culturals que com a mínim tenen un marc
legal definit i que mig afavoreix el patrocini, mece-
natge,... ho tenen magre, com ho podem fer les en-
titats i associacions petites que no podem desgravar
i que tenim projectes dirigits a un públic concret i re-
duït? 

En definitiva mala peça al teler. Ara be, conti-
nuarem repensant-nos, reinventant-nos, readap-
tant-nos i treballant per als hospitalencs i
hospitalenques, amb il·lusió... i no és conya.  

amb el suport de:

NECESSITEM SÒCIES I SOCIS. AJUDANʼS A CRÈIXER

Potser no sigui la millor època per fer una crida d’aquestes característiques, 
però pensem que el moment s’ho val.

Si encara no ets sòcia o soci del CEL’H pensa que només per 54€ l’any 
faràs possible molts projectes i iniciatives de ciutat.

Si ja ets sòcia o soci també ens pots ajudar fent difusió d’aquest missatge.

Com et pots associar?
Doncs, posant-te en contacte amb nosaltres al telèfon 93 338 60 91 dimarts, dimecres i

dijous de 16 a 20 hores o a través del web www.celh.cat a «Contacta»
on trobaràs un formulari.
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LʼACTIVITAT DEL CELʼH

Malgrat la crisi, que ens ha fet replantejar la pe-
riodicitat del Celh Comunica, l’entitat no ha parat
i ha mantingut fins el moment un bon nivell d’acti-
vitat i de presència ciutadana.

Pla Local de Joventut
Pel que fa a les activitats, el darrer número el

tancàvem amb el curs de la ciutat que es va orga-
nitzar en col·laboració amb el Museu de l’Hospitalet.
Doncs a partir d’aquella data, el CEL’H ha estat par-
ticipant en el Pla Local de Joventut, la presentació
del qual va tenir lloc el dia 31 de maig al Centre Cul-
tural La Bòbila.

Agenda 21 escolar
Vam donar suport així mateix, a l’acte de cloenda

de curs de l’Agenda 21 escolar, que també es va fer
el 31 de maig als espais del Centre Cultural Metro-
polità Tecla Sala.

Capvespres de Can Amat
L’1 de juny, el CEL’H va ser present als Capves-

pres de Ca n’Amat, de la població baixllobregatina
de Viladecans. Aquesta activitat es va dedicar a la
vertebració urbana de l’esmentada població i per
poder fer propostes, es van organitzar unes jorna-
des amb la presència de diferents especialistes
sobre el tema, i de diferents poblacions. Pel que fa
al CEL’H, va ser el Manuel Domínguez qui va parlar
de la realitat i de l’estructuració dels barris de la ciu-
tat. El Manuel va compartir taula amb la Marga
Gómez, historiadora i arxivera del Prat que va par-
lar d’aquesta altra població de la comarca veïna.

Les dones de l’Hospitalet...
Els grups que formen part de Les dones de

l’Hospitalet teixim el nostre futur, van tornar a tenir
presència a la Festa de la Diversitat de Collblanc- La
Torrassa, el dia 10 de juny. 

Converses al CEL’H
El 19 de juny es va fer la darrera “conversa al

CEL’H” de la temporada. Aquesta vegada es va trac-
tar la situació europea i la crisi a l’entorn de la unió
política i monetària i es va convidar l’Assumpció Ru-
biralta, hospitalenca que ha vist néixer la UE des de
dins i de la que ha format part com a professional
fins el 2010.

Sopar de final de curs
El 29 de juny es va fer el tradicional sopar de

cloenda del curs. Un any més el lloc escollit va ser
el Restaurant de la Masia Serra, on ens van acollir i
tractar meravellosament (aprofitem per agrair-los el
servei i l‘atenció que ens van dispensar). 

Centre d’Estudis Dolmen
El 4 de juliol, el Josep M. Valero va formar part

del jurat del concurs “L’Hospitalet a través dels nos-
tres ulls”, organitzat pel Centre d’Estudis Dolmen de
la ciutat i que té com a objectiu motivar als joves es-
tudiants a escriure sobre temes relacionats amb
l’Hospitalet. Aquesta edició volia treballar peces na-
rratives que partisin de l’exposició del mateix nom
(L’Hospitalet a través dels nostres ulls), que ha or-
ganitzat aquest centre docent. Els premis es van fer
coincidir amb l’inici del curs (si voleu tenir més in-
formació podeu consultar el nostre web
www.celh.cat).
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Servei de Suport als Treballs de Recerca
Amb aquesta participació es va tancar el curs pel

que fa a la presència pública de l’entitat, però el Ser-
vei de Suport als Treballs de Recerca es va perllon-
gar fins el 13 de juliol. 

Diada Nacional de Catalunya
Amb el nou curs, l’activitat es va iniciar amb la

tradicional ofrena floral de la diada de Catalunya,
l’11 de setembre.

40 anys de moviments veïnals
De l’1 al 31 d’octubre s’han fet les següents ac-

tivitats:  L’exposició “40 anys de moviments veïnals
a l’Hospitalet” es va poder veure a la biblioteca de
La Florida. El mateix dia de la inauguració es va fer
una taula rodona sota el títol “40 anys de moviment
veïnal a La Florida”. El 18 d’octubre es va fer un altre
debat sobre el futur de l’associacionisme al barri.

Converses al CEL’H
El 9 d’octubre es va fer una altra edició de les

Converses al CEL’H, que va tractar el tema “D’Euro-
vegas a la Barcelona World: continua l’especulació
del territori”. La ponència de presentació va anar a
càrrec de Jaume Grau, biòleg d’Ecologistes en Acció
i portaveu de la Plataforma Aturem Eurovegas.

Commemoració President Companys
El 15 d’octubre va ser el torn de la conferència

que commemora l’afusellament del que va ser pre-
sident de la Generalitat de Catalunya l’Hble Sr. Lluís
Companys. Aquest any el ponent ha estat el pro-
fessor de la UB, Giovanni Cattini que va fer la xe-
rrada “Lluís Companys i Francesc Macià, vides
paral·leles”. L’acte, com és habitual, es va fer a la
sala d’actes de la regidoria del districte I.

QUADERNS DʼESTUDI
Presentem un nou número de la col·lecció dels Quaderns d’Estudi. A pri-

mer cop d’ull pot semblar una notícia poc rellevant, però no ho és. Primer,
per la dificultat que suposa tirar endavant projectes de la qualitat d’aquesta
publicació donat els costos econòmics de l’edició però, sobretot, perquè arri-
bem al número 26 en 28 anys d’història del CEL’H. 

Acte de presentació d’aquest número de Quaderns d’Estudi
27 de novembre a les 19 hores

Sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala

Per poder publicar-ho, hem escollit la modalitat del mecenatge.
Entreu a www.mecenix.com i informeu-vos de les possibilitats

de col·laboració. Moltes gràcies!!



27 d’octubre: El CEL’H participa en l’acte de “Commemoració de l’any Calders-Sales-Tisner” que organitza
el Servei Local de Català i el Servei de Biblioteques de la ciutat, amb una xerrada sobre el “Context de l’o-
bra d’aquests escriptors en el moment històric”, xerrada a càrrec de Josep M. Valero, historiador i editor,
membre del CEL’H, als espais del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala (Av. Josep Tarradellas i Joan, 44).
Del 6 al 30 de novembre: Exposició “40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet” al Centre Cultural de San-
feliu (C/Emigrant,27 de l’Hospitalet).
8 de novembre: Trobada del Grup Bellvitge 50 que treballa en la commemoració del 50 aniversari d’aquest
barri. Aquesta trobada és oberta a totes les persones i entitats que hi vulguin participar.
27 de novembre: A les 19 hores a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala pre-
sentació del número 26 dels Quaderns d’Estudi.

AGENDA DʼOCTUBRE-DESEMBRE

PATRIMONI FESTIU DE LʼHOSPITALET
Aquest projecte sorgeix de la Direcció General

de Cultura Popular i Tradicional del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya que ha con-
fiat en la xarxa de centres d’estudis per a l’elabora-
ció de l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Un projecte destacat del Departament de Cul-
tura de la Generalitat perquè, a partir de les infor-
macions obtingudes, es farà el Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya i es revisaran els criteris per a
definir les figures de catalogació i fer noves decla-
racions. 

Per poder fer possible el projecte, la Direcció Ge-

neral de Cultura Popular i Tradicional ha delegat la
coordinació del projecte a la Fundació Institut
Ramon Muntaner, que ha estat qui ha dissenyat la
forma d’articular la recollida de la informació creant
una base de dades que s’ha passat als centres d’es-
tudis per a que s’incorpori la informació correspo-
nent a cada festa.

Un projecte que d’alguna manera també servirà
per a potenciar la dinàmica de les entitats.

Per poder fer aquesta feina el CEL’H ha comptat
amb el Francisco Javier Rodríguez, el Manuel Do-
mínguez i la Lídia Santacana.

PATRIMONI AL LIMIT: XERRADES AL MUSEU

El Museu de l’Hospitalet, a més de les tasques
que realitza habitualment vol reflexionar, des d’un
punt de vista metodològic, quina ha de ser la direc-
ció que ha de prendre un equipament de les seves
característiques al llarg dels propers anys. 

L’any 2012 es proposa, per iniciar aquests cicles
una reflexió que sembla obligada: quin ha de ser el
paper d’un museu en el marc territorial de la conur-
bació barcelonina i, per tant, exponent de les con-
tradiccions que genera aquesta situació.

La reflexió s’articula mitjançant cinc sessions lliu-
res que tractaran d’acostar a tothom que hi estigui
interessat, la realitat dels patrimonis metropolitans
mitjançant cinc professionals de reconegut prestigi
que ens guiaran per les potencialitats del patrimoni
quan es troba dins el cinturó urbà i industrial de les
grans ciutats. 

Cada conferenciant explicarà, des de la seva po-
sició professional i experiència, com veu el patrimoni
de la perifèria a la ciutat contemporània des de la
visió més general fins a la més concreta. 

Els noms i dates proposats són: Jordi Pardo,
consultor de la UNESCO,12 de novembre; Xavier
Roigè, director del master de Museologia, UB,13 de
novembre; Joan Roca, director del MUHBA, 14 de
novembre; Josep Boya, cap del servei de Museus i
Protecció de Bens Mobles de la Generalitat,15 de no-
vembre i  Manuel Domínguez, president del
CEL’H, 16 de novembre.

Totes les xerrades seran a les 19 hores, al Museu
de l’Hospitalet, Can Riera – Espai de Memòria (Carrer
de la Riera de l’Escorxador, 17). Per a més informa-
ció us podeu adreçar al Museu de l’Hospitalet. Tel
93 403 29 97

13 de desembre: A les 19.30 hores, inauguració de lʼexposició que commemorarà els 10 anys del
Centre Cultural Tecla Sala. Lʼexposició porta per títol “La muntanya de sal. Una selecció del fons
dʼart de lʼHospitalet”. Aquest acte anirà acompanyat de la presentació del llibre Un segle dʼart mo-
dern a lʼHospitalet, de Rosa Queralt
Lʼexposició “La muntanya de sal” és una selecció del fons dʼart de lʼHospitalet que, en el marc de la celebració del
10è aniversari del Centre dʼArt Tecla Sala, vol posar a lʼabast dels ciutadans el patrimoni artístic de la ciutat, amb
obres dʼartistes com Rafael Barradas, Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Jaume Mercadé, Xavier Nogués, Ra-
fael Solanic, Josep de Togores, Vicente Rojo, Josep Guinovart o Joan Hernández Pijuan, entre altres.


