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EDITORIAL
El món associatiu té un repte molt important en
aquests moments. Si pretenem mantenir les estructures i les activitats que teníem fins ara, és molt
probable que desapareguem, perquè el món on
ens movíem d'aquesta manera està desapareixent. Cal plantejar-se un altre moviment associatiu, capaç de ser una eina d'autoorganització de la
població, i no només en termes de reivindicació,
sinó, per exemple, també en la creació d'activitats
econòmiques.
Perquè aquesta transformació sigui possible
s'han de donar dues condicions. La primera, que
les institucions polítiques permetin la pèrdua de
poder que aquest procés representa. Aquest és un

tema en bona mesura aliè al mateix món associatiu i forma part del debat polític. La segona, que
les entitats tinguem la capacitat de fer aquest pas
endavant, i aquest certament és un tema que ens
atany directament. Ens hem de replantejar molt
seriosament la descoordinació i atomització en la
que vivim. Divisió és feblesa. Hem de ser capaços
de treballar conjuntament de forma coordinada,
optimitzar i compartir recursos.Les agressions que
estem patint necessiten respostes conjuntes i alternatives fonamentades per actuar davant dels
atacs polítics i de les grans estructures financeres.
Ho podem fer des de més de 500 entitats diferents?

ESPAI SOCIS I SÒCIES
La M. Pilar Massana rep la medalla d’or
del Treball Social de Catalunya
L’acte es va fer a l’Ateneu Barcelonès i es va
emmarcar dins dels actes de la celebració del dia
mundial del treball social.
A l’acte, que va comptar amb la presència de
diferents autoritats, la M.Pilar, també va estar
acompanyada d’amics
dels diferents àmbits
en els que realitza la
seva tasca, tan a nivell
professional com a nivell de participació
ciutadana en les diferents entitats i organitzacions en les que
col·labora.

Carnet per als socis i les sòcies
RECORDEM A TOTS ELS SOCIS I SÒCIES
QUE TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ EL
CARNET D’ASSOCIATS AL CEL’H, la creació
del qual ha estat possible gràcies al suport i la
col·laboració amb la Fundació Institut Ramon Muntaner.

Aneu-vos reservant la data del 6 de juliol en la que farem el sopar anual de final
de curs. En rebreu més informació.
Centre d’Estudis de l’Hospitalet
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LʼACTIVITAT DEL CELʼH
Col·laboracions amb El Casalet
La col·laboració entre el CEL’H i El Casalet continua donant activitats importants. En aquesta línia de
treball s’ha de fer esment de les conferències organitzades el 5 de març “A les 15 hores a casa?” a càrrec d’Elena Sintes i, el 15 de maig, “Aprenentatge i
servei: una eina educativa i de compromís social”,
que es va fer a la sala d’estudi de l’Auditori Barradas,
a càrrec de Roser Batlle, pedagoga i membre del
grup ApS de l’Hospitalet. També cal parlar del curs
que cada any s’organitza adreçat al professorat de la
ciutat que ha constat de dues sessions de formació:
“Coneixement de la ciutat” i “Presentació dels recursos pedagògics sobre l’Hospitalet”, sessions que es
complementen amb una visita guiada a la ciutat i
una visita a la vila vella. Aquesta activitat compta
amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet i del Museu de l’Hospitalet.

anys de Carrilet a l’Hospitalet i el Baix Llobregat”,
una iniciativa d’una comissió d’associacions vinculades als ferrocarril que s’ha organitzat per desenvolupar aquesta efemèride. Entre les entitats hi ha els
Amics del Ferrocarril de l’Hospitalet, que va comptar amb el CEL’H per a l’organització dels actes del
centenari a la ciutat. Les dues entitats hem treballat
per fer la part de l’exposició que fa referència a la
ciutat de l’Hospitalet i en l’organització de la conferència que va fer Joan Torres, enginyer i expresident de Ferrocarrils de la Generalitat titulada “El
Carrilet, entre tècnica i emocions”. Aquesta conferència es va fer al Museu de l’Hospitalet —l’Harmonia—.
Els actes del centenari del Carrilet van acabar
amb una jornada lúdico festiva en la que es va
poder veure com funciona una locomotora de vapor
en miniatura, gentilesa dels Amics dels Ferrocarrils.
Els més petits també van poder gaudir d’explica“El lugar que habito”
cions de contes sobre trens a la biblioteca de Can
Tal i com vam anunciar en el darrer número, es Sumarro i també es va fer una visita guiada a l’exva fer la representació de “El lugar que habito”, a posició.
càrrec del grup Atónicas perdidas. Aquesta activitat
forma part del projecte “Les dones de l’Hospitalet
teixim el nostre futur”. L’acte es va fer al Centre Cultural Bellvitge i va comptar amb l’assistència de gairebé 120 persones.

“Paradigmes” amb Jaume Botey
El 22 de març el membre de junta i col·laborador habitual de l’entitat, Jaume Botey, va ser el convidat en els “Paradigmes”, que organitza l’Ateneu de
Cultura Popular. El tema que va tractar va ser “ un
intent de llegir la història des de baix i des de la utopia”. A l’acte hi van assistir una seixantena de persones.
Commemoració del centenari del Carrilet.
El mes d’abril va començar amb l’exposició “100

Sobre racisme i xenofòbia.
El CEL’H ha col·laborat també amb l’associació
“Mujeres Pa’lante” en els Tallers de Racisme i Xenofòbia. El 10 d’abril va ser Joan Camós qui va participar en un dels tallers. El 29 d’abril va ser la Clara
Carme Parramón qui hi va prendre part en el taller
que es va organitzar a Bellvitge.
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Punts de llibres sobre mestres.
El mes d’abril acostuma a ser un mes de força activitat i, enguany, no ha estat una excepció. Aquest
mes el CEL’H ha col·laborat amb la CAL de l’Hospitalet en l’elaboració dels punts de llibre que cada any
presenta aquesta entitat en defensa de la llengua.
Aquest any el tema escollit ha estat “mestres destacats i destacades de l’Hospitalet” i el CEL’H ha fet
algun dels punts que van ser presentats el 18 d’abril
a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla
Sala. Acte en el que hi va prendre part el Joan Camós.

RECERCAT A Ripoll.
El 27 d’abril, el CEL’H va estar representat al RECERCAT, aquest any a la població de Ripoll.

El CEL’H a la Trobada d’autors i autores.
Les dones de l’Hospitalet.
El 20 d’abril va ser el torn del Carles Ferrer que,
El 16 de maig es va fer d’actes del Centre Cultuen el marc de la “Trobada d’autors i autores locals”,
va fer la xerrada “ L’Hospitalet a la literatura”, també ral Metropolità Tecla Sala la presentació de la publicació “Les dones de l’Hospitalet, agents de canvi
a la sala d’actes del Centre Cultural Tecla Sala.
social”, editada pel Centre i amb l’assistència de les
dones de les associacions de la ciutat coordinades,
entre d’altres per la M. Pau Trayner del CEL’H.

El CEL’H al Dia del Llibre.
Conversa al CEL’H.
El 23 d’abril com ja es costum, una representaLa iniciativa legislativa popular per un RENDA BÀció de l’entitat va ser a l’estand que el Servei de Bi- SICA CIUTADANA, ha estat el tema de la darrera conblioteques de l’Hospitalet organitza per potenciar les versa al CEL’H que es va fer el dimarts 28 de maig a
publicacions locals a la Rambla Just Oliveras.
la seu del Centre d’Estudis i a la que hi van assistir 12
persones.
Presentació de “Por una sociedad laica”.
Jaume Botey, membre del CEL’ H i membre del
El 24 d’abril el CEL’H va organitzar la presentació grup promotor de la iniciativa va ser l’encarregat d’indel llibre “Por una sociedad laica”, que té com a una troduir el tema i de respondre a les preguntes que
de les autores la hospitalenca Joana Ortega.
van anar desgranant els assistents.

MEMÒRIES DE LʼHOSPITALET, UN NOU PROJECTE
Al butlletí del març us explicàvem que el CEL’H
iniciava un nou projecte: enregistrar els records de
les persones que viuen o han viscut a la ciutat i
que vulguin deixar el seu testimoni per a les generacions futures. Aquest projecte, que hem anomenat Memòries de l’Hospitalet, ja ha fet els
primers passos. Diverses persones han manifestat
el desig de participar-hi, i ja s’han enregistrat tres
entrevistes. Les persones que participen en el projecte poden desplaçar-se al CEL’H, on gravem durant una hora de conversa, de la qual, després, en
poden conservar una còpia. Parlar dels records vinculats a la ciutat, bé sigui sobre la vida quotidiana
o sobre fets rellevants de la vida pública, és construir entre tots la història de l’Hospitalet, i fer-ho no

solament amb dades, sinó també amb vivències,
reflexions i emocions.
Per participar-hi poseu vos en contacte amb nosaltres (Tel 933 386 091). Si no podeu desplaçarvos fins a la seu del CEL’H, buscarem un altre lloc
per fer la trobada. També podeu col·laborar amb
nosaltres en el desenvolupament del projecte. Animeu-vos-hi!

SERVEI DʼATENCIÓ ALS USUARIS I USUÀRIES DE BABELʼH
Per manca de recursos econòmics ens veiem
obligats a reestructurar els diferents serveis del
CEL’H que estan relacionats amb les consultes del
fons bibliogràfic i documental com BABEL’H i el Suport al Treballs de Recerca restaran tancats del 15
de juliol fins el 31 d’agost.
Durant els mesos de juny, juliol i setembre s’a-

tendran les consultes amb cita prèvia al telèfon
(93 338 60 91) en l’horari de dimecres i divendres
de 10 a 13.30 hores i dimarts, dimecres i dijous de
16 a 19 hores o per correu electrònic a
celh@celh.cat
Per a més informació consulteu la nostra web:
www.celh.cat/babel

AGENDA MAIG-JUNY (activitats properes i recents)
22 de maig: En el marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis Africans fem la presentació del llibre Los
lugares sagrados de África, a les 19 hores a la seu del CEL’H.
23 de maig: Dins dels Tallers de Racisme i Xenofòbia, xerrades sobre “Por una convivencia intercultural
sin racismo y sin xenofobia” a càrrec de SOS Racisme i “Immigració a l’Hospitalet als anys 60”, a càrrec de
Clara Parramón del CEL’H.
Del 27 de maig al 31 de maig: Segona edició del curs “Història de l’Hospitalet. El segle XX” que es fa
en col·laboració amb la regidoria de cultura de l’ajuntament de l‘Hospitalet i el Museu de l’Hospitalet. El curs
es fa a Can Riera. Espai de memòria.
28 de maig: Conversa al Cel’h dedicada a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Bàsica Ciutadana,
la introducció del tema va a càrrec de Jaume Botey, membre del CEL’H i promotor de la iniciativa, de 20 a
22 hores a la seu del CEL’H.
4 de juny: Exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”, una exposició produïda per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana que ha comptat amb la col·laboració dels centres d’estudis
adherits pel que fa a la recerca d’imatges i a l’organització de la mostra en els diferents indrets pels que va
passant. L’exposició es podrà visitar al Museu de l’Hospitalet- L’Harmonia. Espai d’Art, del 4 de juny al 31
de juliol.
6 de juny: Continuant amb la col·laboració amb el Centre d’Estudis Africans fem una segona presentació
de llibres relacionats amb el continent africà. Aquesta vegada es presenta Instants d’un país, la Namíbia
del cafè Zoo. El lloc de la presentació també és a la seu del CEL’H a les 19 hores.
7 de juny: Dins dels Tallers de Racisme i Xenofòbia, “Historias de la inmigración a l’Hospitalet”. En aquest
taller hi pren part la Clara Parramón i es fa a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. De
19 a 21 hores.
11 de juny: Inauguració de l’exposició “40 anys de moviment veïnal a l’Hospitalet”. L’exposició es podrà
visitar al Centre Cultural de la Bòbila (Pl. de la Bòbila, 1) fins el 14 de juliol.
12 de juny: Presentació del llibre Con cartones por la calle, d’Enrique Richard. La presentació es fa a la
sala d’actes del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala a les 19 hores.

