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EDITORIAL
Ja sabem qui ha provocat la crisi econòmica i la
crisi política. No hem estat nosaltres, els de sota. Ja
sabem que tot plegat és una gran estafa. Ara, però,
cal proposar alternatives, i l’alternativa només pot ser
una: democràcia, democràcia real econòmica i política. Si només ens queixem, fem el joc als culpables.
La indignació ha d’esdevenir acció. Ara és urgent
que la població participi en la vida cívica. Les entitats fa anys que actuem pel bé comú, amb honradesa i eficàcia. És urgent que les persones que
creieu que “cal fer alguna cosa” comenceu a fer-les
en una associació.
Les associacions també hem de canviar. Hem de

prendre consciència de les possibiltats que tenim.
Més enllà dels serveis que podem oferir, hem de
creure’ns que podem ser un tercer sector econòmic
que generi ocupació i activitats creadores de riquesa
repartida amb justícia.
I les institucions han de replantejar-se quin
model de creixement econòmic volen. Realment
podem o volem tornar al 2007? Per què no apostar
per la nova economia basada en la cooperació i el
benestar de la població? Ja no és un somni, és una
realitat que s’està desenvolupant al nostre voltant.
Les retallades a les entitats significa reproduir el pitjor de la política econòmica neoliberal.

ASSEMBLEA GENERAL DE SÒCIES I SOCIS
El proper dimarts 19 de març es fa l’assemblea general ordinària de socis i sòcies
L’ordre del dia és:

Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any passat
Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats de l’any 2012
Presentació i aprovació, si escau, del Balanç econòmic de l’any 2012
Presentació i aprovació, si escau, del Pla d’Activitats corresponent a l’any 2013
Presentació i aprovació, si escau, del Pressupot per a l’exercici 2013
Renovació de la Junta directiva
Torn obert de paraules.
L’assemblea es convoca en primera convocatòria a les 18.30 hores i a les 19 hores en segona.

Un cop acabada l’assemblea hi haurà una crema catalana gentilesa del Josep M Valero.
És per aquest motiu que estaria bé que es confirmés l’assistència.
Pel que fa a la documentació, tal i com es fa darrerament, l’enviarem per correu electrònic als socis i sòcies dels que tenim
l’adreça. Les associades i associats que no tinguin correu electrònic la podem passar a recollir uns dies abans de l’assemblea
o abans de començar-la. Per una qüestió operativa, estaria bé que els socis i sòcies que la vulguin recollir ens ho diguin uns
dies abans.
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LʼACTIVITAT DEL CELʼH
Any Sales-Calders-Tísner.
El 27 d’octubre de 2012, el CEL’H va col·laborar
en aquest acte de commemoració dels 100 anys del
naixement d’aquests escriptors catalans. A l’acte,
iniciativa del Centre de Normalització Lingüística, el
CEL’H hi va participar amb una breu xerrada sobre
els referits escriptors que va fer el Josep M. Valero.

PreservCat.
El CEL’H també ha donat cobertura a noves iniciatives. De fet, el 24 de novembre es va fer a la
seu del CEL’H la presentació d’una nova entitat: PreservCat, d’àmbit nacional, que té com a objectiu general la preservació i difusió de tot tipus de
patrimoni. La presentació de l’entitat va anar a càrrec de Carles Riba, president del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, entitat dinamitzadora
del projecte i d’Ireneu Castillo, coordinador de la
nova entitat i membre de la Plataforma “Protegim el
Canal de la Infanta”.

Exposició a Sanfeliu.
El 6 de novembre es va inaugurar l’exposició “40
anys de moviment veïnal a l’Hospitalet de Llobregat” al Centre Cultural de Sanfeliu. Aquesta exposició es va poder visitar en aquest centre fins el 30 de
Presentació de Quaderns d’Estudi 26.
novembre i en el marc de l’exposició es va projecEl 27 de novembre tal i com avançàvem en el
tar, el mateix dia de la inauguració, el documental
produït i realitzat pel CEL’H “L’associacionisme veïnal número anterior, es va presentar el número 26 dels
Quaderns d’Estudi, un recull miscel·làni d’articles rea l’Hospitalet”.
lacionats amb la ciutat. L’acte es va fer a la sala
d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala.
Va comptar amb la participació de totes les autores
i autors dels articles i de Miguel Solana, coordinador
del número.

Patrimoni al límit.
El 12 de novembre, Manuel Domínguez va ser
l’encarregat d’obrir les jornades “Patrimoni al límit”
amb la conferència “Patrimoni a la perifèria. Reflexions des de l’Hospitalet”.
Les migracions africanes.
Durant el mes de novembre, el CEL’H va col·laborar amb el Centre d’Estudis Africans en el curs
“Les migracions africanes”. El curs va constar de 4
sessions i es va fer entre el 8 i el 28 de novembre,
a la seu del CEL’H.
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La muntanya de sal.
El CEL’H va donar suport en la difusió de l’exposició “La muntanya de sal”, que es podrà veure fins
el 19 de maig al Centre d’Art Tecla Sala i que serveix
per a commemorar els 10 anys d’aquest centre de
referència. En relació a aquest acte volem fer un
aclariment. En el darrer número del Comunica
també s’avançava la presentació d’una publicació
relacionada amb aquesta efemèride que encara no
s’ha pogut fer perquè la feina de recollida de dades
s’ha allargat. Quan tinguem data de la presentació
del llibre n’informarem a través dels canals habituals
(web i facebook).

laso Aguado, el dia 24 de gener a la sala d’actes del
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. En relació a
aquest acte el CEL’H també ha col·laborat en l’edició del llibre de memòries “Mis recuerdos” i en la
seva distribució a llibreries i centres relacionats amb
la vida pública del Garcilaso Aguado que també va
ser soci de l’entitat.

Jornades solidàries.
Els dies 15 i 16 de desembre, el CEL’H va col·laborar amb les “Jornades Solidàries”, que són el resultat d’una reformulació del que va ser fins l’any 2011
la Mostra d’Entitats del districte I.

Les retallades.
Del mes de gener destaquem la conferència orSomescola.cat.
ganitzada pel Casalet, amb qui també col·labora el
A finals d’any, el CEL’H es va manifestar en conCEL’H sobre “Les retallades, el camí cap a l’abisme
tra de la proposta de llei d’ensenyament impulsada
econòmic i social” que es va fer al Museu de l’Hospipel govern central i entre d’altres actes es va adhetalet-l’Harmonia Espai d’Art i va anar a càrrec d’Agustí
rir a la campanya “Somescola.cat”, promoguda per
Colom, professor de teoria econòmica de la UB.
Omnium Cultural.
Exposició a Santa Eulàlia.
El 2013 ha comencat amb força i, ben aviat, el 7
de gener, es va inaugurar l’exposició “40 anys de
moviment veïnal a l’Hospitalet” al Centre Cultural de
Santa Eulàlia. Amb aquesta nova mostra de l’exposició només queden dos barris de la ciutat on exhibir-la, per a que es completi el recorregut d’aquesta
exposició que es va iniciar l’any 2011.

Presència a La Florida.
El Centre d’Estudis també va ser present en la jornada de portes obertes del Centre Municipal La Florida que porta el nom d’Ana Díaz Rico, el 19 de gener.
Garcilaso Aguado.
Seguint amb temes de ciutat, el CEL’H va donar
suport a l’acte d’homenatge que es va fer a Garci-

Omnia L’Hospitalet.
El mateix 29 de gener, Manuel Domínguez va fer
de cicerone a un grup de persones d'Omnia L'Hospitalet per les instal·lacions i dependències del Complex de la Tecla Sala, després de visitar el nostre local
per conèixer les nostres activitats.
Converses al CEL’H.
I fins el moment de tancar aquesta edició s’h fet
també la primera conversa al CEL’H de l’any.
Aquesta vegada s’ha dedicat a “L’economia del bé
comú segons el model de Christian Felber”. En
aquesta ocasió, el ponent va ser Ramon Morata,
economista i coordinador del grup Economía del
bien común de España.

LES DONES DE LʼHOSPITALET TEIXIM EL NOSTRE FUTUR
Pel que fa a les activitats i projectes propers en
aquest número destaquem:
La representació teatral “EL LUGAR QUE HABITO” que farà el grup Atónicas perdidas a Bellvitge
i que és un projecte del grup Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre futur, del CEL’H, que s’organitza amb motiu del dia internacional de la dona
treballadora i que es podrà veure el proper 6 de
març a partir de les 17 hores al Centre Cultural de
Bellvitge.

CENTENARI DEL CARRILET
Una altra proposta destacada és l’exposició commemorativa dels 100 ANYS DEL CARRILET, en la que
el CEL’H col·labora de forma especial amb els Amics
del Ferrocarril de l’Hospitalet, en l’elaboració dels
continguts addicionals de l’exposició que fan referència al Carrilet al seu pas per l’Hospitalet.
Aquesta exposició forma part d’un projecte més
ampli de commemoració d’aquesta efemèride que
ha organitzat FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i una Comissió d’Entitats de les poblacions
del recorregut de la línia pel Baix Llobregat, que es
va iniciar el 19 d’octubre de 2012 a la Colònia Güell mostra es complementarà amb una xerrada, el títol
de Santa Coloma de Cervelló i que es podrà veure i ponent encara no confirmats, i de la qual us infordel 4 al 24 d’abril propers a l’Harmonia. Aquesta marem tan aviat com estigui organitzada.

ENREGISTRAMENT DE RECORDS
I pel que fa als projectes del CEL’H, obrim un projecte “d'enregistrament de records”. El Centre d'Estudis vol engegar un projecte consistent en
enregistrar els records de les persones que vivim o
hem viscut a l'Hospitalet. Per tant, us demanem que
participeu. Tots i totes, independentment de l'edat,

tenim coses molt interessants que explicar: l'escola,
els carrers, les formes d'oci, les feines, els esdeveniments... També calen persones que vulguin participar en la realització dels enregistraments i el
buidatge de la informació. Animeu-vos! La vostra
vida ha estat part de la història col·lectiva."

AGENDA MARÇ-ABRIL
6 de març: Centre Cultural Bellvitge: representació teatral ”El lugar que habito”, a les 17 hores.
19 de març: Assemblea general ordinària de socis i sòcies. A les 18.30 hores, a la seu del CEL’H.
17 d'abril: Sessió sobre la història de l'Hospitalet a càrrec del CEL'H i activitat sobre recursos pedagògics
i didàctics per a treballar temes de la ciutat a càrrec del Casalet.
18 d’abril: Presentació dels punts de llibre de la CAL. Sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala,
a les 19 hores.
23 d’abril: Presència del CEL’H a l’estand del Servei de Biblioteques, a la Rambla Just Oliveras.
24 d’abril: Visita guiada al casc antic de la ciutat a càrrec del Museu d'Història de l'Hospitalet.
27 d'abril: Durant tot el matí es fa una visita amb autocar a la ciutat de l'Hospitalet.
Aquestes activitats s'emmarquen dins del Seminari per a mestres i professors de l'Hospitalet, que organitzen el CEL'H, El Casalet, el Centre de Recursos Pedagògics de l'Hospitalei
l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet

