EL CEL’H
L’activitat cada vegada comença més aviat. Això fa que des de primers d’any ja es vagi
treballant també en aquells aspectes més formals. L’assemblea anual i la dinamització de
les accions institucionals són dues de les accions que ja es preparen només començar
l’any.
Pel que fa a les relacions institucionals continua la vinculació amb
l’Ajuntament de la ciutat, d’una banda, a través d’un conveni de
col·laboració que es va renovant des de l’any 1984. D’altra banda,
es van establint noves modalitats de col·laboració com és la proposta des de les dues
parts, Ajuntament i CEL’H, de projectes d’interès ciutadà. Aquesta darrera fórmula posada
en pràctica fa un parell d’anys ja ha donat alguns fruits, tal i com es va posant de manifest
en les memòries i projectes d’activitats que el CEL’H presenta cada any.
En relació al conveni amb l’Ajuntament es treballa de forma continuada amb els tècnics
responsables de les àrees amb les que estan relacionats els projectes desenvolupats per
l’entitat, de forma especial amb Josep M.Solias com a responsable de l’Àrea de Cultura i
del Patrimoni Local, cada tres setmanes el Manuel Domínguez, el Joan Camós i en
algunes reunions puntuals l’Enric Ferreras es reuneixen per anar treballant els diferents
projectes.
D’una forma més puntual, tres cops l’any es reuneix la Comissió de Seguiment del
Conveni formada per tres representants de l’Ajuntament i tres de l’entitat.
En el moment de tancar la memòria s’han fet dues reunions de seguiment el 8 de febrer a
la regidoria de Bellvitge i el 21 de juny a la regidoria de cultura al carrer Girona.
En l’apartat de les relacions institucionals no deixem de banda la col·laboració amb la
Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana i la Fundació Institut Ramon
Muntaner pel que fa a la projecció i presència de l’entitat en espais d’àmbit nacional.
En el marc de les relacions amb l’Ajuntament cal esmentar les reunions periòdiques de
seguiment dels projectes que en col·laboració amb l’Ajuntament amb els responsables
del Museu de l’Hospitalet que es fan cada mes.
Al costat d’aquesta fórmula de col·laboració, el CEL’H continua buscant noves relacions
que serveixin per situar l’entitat en nous espais. En aquest sentit hem renovat la relació
amb la Cooperativa de Serveis Financers Coop 57 , amb la Cooperativa Abacus i amb el
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portal de micromecenatge MECENIX.
Tot plegat, sense passar per alt aquelles accions més personalitzades de cara a enfortir el
teixit associatiu i el coneixement de l’entitat a la ciutat. Fruit d’aquestes accions són algunes
de les altes de socis que s’han donat. Aquest any han estat 4 socis nous, (Júlia Carballeira,
Ivan Nieto, Cristina Santón i M. Ángeles Garcia– Carpintero).
L’entitat va fer l’assemblea de socis i sòcies el dia 1 de març. Aquest any de forma
excepcional es va fer a la sala d’actes
del Centre Cultural Metropolità Tecla
Sala perquè un cop acabada la reunió
els assistents van fer una visita a
l’exposició sobre la INDO que hi havia
instal·lada

a

la

biblioteca.

A

l’assemblea i a la visita posterior hi
van assistir 28 associats i associades.
El 16,76% dels socis.
Una altre de les accions que l’entitat desenvolupa són les trobades amb regidors d’altres
àrees. En aquest sentit esmentem la reunió que vam tenir el 5 d’abril amb el Pepe Castro
en la que es van tractar els temes del 50è aniversari de Can Serra,

el Projecte de

Museïtzació de la ciutat i la posada en marxa d’una comissió de treball per actualitzar el
PEPPA.
El CEL’H també participa en actes vinculats d’una u altra forma a l’entitat. En aquest sentit
fem esment de la presència a l’acte «Balanç de l’activitat social de Caixa Bank al

territori» un acte que va organitzar aquesta entitat financera i que va servir per retre
homenatge a totes les entitats de l’Hospitalet i de Cornellà que van rebre algun ajut de la
institució durant el 2015. A l’acte hi van assistir Manuel Domínguez, Enric Ferreras i els
representants dels Amics de l’Alpha 63, que va ser el projecte del CEL’H que va rebre ajut
econòmic per part de la Caixa l’any 2015.
Aquest acte institucional es va fer el dia 10 de maig a l’Auditori de Cornellà.
El 19 de maig va ser un dia molt especial per la nostra entitat. El consistori de la ciutat va
guardonar al Centre d’Estudis de l’Hospitalet amb una de les 7 Distincions Ciutadanes del
2016.
L’acte va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament i en representació de l’entitat va ser el
Manuel Domínguez, l'encarregat de recollir la distinció.

MEMÒRIA CEL’H 2016

En aquest acte també va ser guardonat el
projecte Bellvitge 50 en què el CEL’H
també

hi

ha

tingut

una

destacada

presència.
El

CEL’H

va

tancar

el

curs

com

ja

és

habitual amb un sopar al que hi van assistir socis i amics.
Aquest any el sopar de final de curs es va fer a la seu de
l'entitat, una fórmula que es va posar en pràctica fa dos anys i que ha estat molt positiva.
Al sopar d’aquest any hi van assistir 48 persones.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’H

SUMA

12.

Transformar

per

garantir drets, va ser el primer acte

públic al que hi va haver presència del CEL’H. Va
ser el dia 12 de gener al vestíbul de la nova estació
Fira de la línia L-9 de metro on l’alcaldessa de la
ciutat va fer la conferència «Pròxima parada: un

futur de progrés per a tothom». Manuel Domínguez, va ser l’encarregat de representar
l’entitat en aquest acte.
El CEL’H també va estar present en el 19è Certamen Poètic Andreu Trias que es va fer el
dissabte 5 de març al Centre Catòlic. En aquesta edició, el CEL’H va tenir presència una
vegada més en el jurat, amb la Núria Toril com a representant de la nostra entitat.. El
CEL’H també va fer donació de dos lots de llibres com a entitat col·laboradora del
Certamen.
El dia 14 d’abril el Manuel Domínguez va representar l’entitat
en l’acte de cloenda del 50è aniversari de Bellvitge.
El 16 d’abril, una altra vegada Manuel Domínguez representa
l’entitat en l’acte «Poesia social al carrer», juntament amb la
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M. Ángeles Garcia– Carpintero i la Maribel Alarcón.
Aquest

any

per

Sant

Jordi el CEL’H va tornar a
estar

a

l’estand

que

organitza el Servei de
Biblioteques a la Rambla Just Oliveres. Enguany el CEL’H
va estar representat per Manuel Domínguez, Enric
Roldán, Genís Pascual i les coordinadores de la publicació «Participar a la ciutat. El

Consell de nois i Noies de l’Hospitalet», Carolina Batet i Susagna Escardíbul. A més a
més va comptar amb la visita del Agustí Alcoberro.
El 29, 30 d’abril i 1 de maig es va fer una nova edició del
RECERCAT. Una trobada organitzada per la Fundació Institut
Ramon Muntaner que emmarcat dins de la capital cultural de
Catalunya serveix per donar a conèixer la producció dels
Centres d’Estudis.
Aquest any la trobada va tenir lloc a Vic i van ser el Marcel Poblet i el Manuel Domínguez
els que van representar el CEL’H en aquest acte.
El dia 9 de juny: l’Espai de Ciutadania va organitzar l’acte «Què opinem ? Què volem? . Un
acte que volia recollir les impressions de la ciutadania davant de les eleccions al
parlament espanyol del dia 26 de juny. A l’acte hi van participar representants de les
formacions més destacades que es presentaven a les eleccions.
Aquest any el CEL’H també ha participat en els Premis L’H Avança. Una iniciativa de dos
regidors de la ciutat que van decidir destinar part dels seus sous a potenciar projectes
ciutadans. El CEL’H va presentar el projecte «Beques formatitves». Projecte que finalment
no va ser premiat. L’Enric Ferreras, director de l’entitat va assistir a l’acte de lliurament dels
premis que es va fer el dia 29 de juny a la sala Barradas.
L’11 de setembre com ja és habitual el CEL’H va ser present a l’ofrena floral de la diada de
Catalunya. Aquest any en representació del CEL’H van fer l’ofrena el Manuel Domínguez,
president i la Carme Rimbau, sòcia de l’entitat.
El 22 de setembre una representació de la Junta del CEL’H va ser present a la presentació
de la «Setmana de la Solidaritat» que es va fer a la sala del Centre Cultural Barradas. Una
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activitat que sorgeix del grup de l’Espai de Ciutadania i que aquest any
té com a objectiu la recollida de diners per a la compra d’aliments
frescos.
El dia 3 de novembre el CEL’H es va adherir al Pacte Local per a
l’Educació de l’Hospitalet. La signatura del document va anar a càrrec
de Manuel Domínguez en un acte que es va fer al Centre Cultural
Barradas.
El dia 15 d’octubre el Manuel Domínguez va ser a l’acte en record de Lluís Company que es
va fer a la ciutat, concretament a la Plaça Lluís Companys a les 12.30 hores. Un acte que ja
és un habitual dels actes relacionats amb la Memòria Històrica de la ciutat.
14 de novembre, el
projecte

«Candel

l’altre català» va ser
guardonat amb el Premi Memorial Francesc Candel de l’Àmbit Social. El premi el va recollir
Joan Soto com a director del projecte i a l’acte de lliurament que es va fer al Col·legi de
Periodistes de Catalunya hi van assistir també Manuel Domínguez, M. Pilar Massana i
Jaume Botey en representació de la junta de l’entitat.
Aquest ha estat un bon final per aquest projecte que es va haver de suspendre a finals de
l’any passat i que es va concloure a primers d’any.
El 17 de novembre també van ser a l’acte de presentació de l’estudi «Usos del temps lliure

entre els infants i joves de l’Hospitalet »Un estudi fet per un equip d’investigació de la
Universitat de Barcelona per a l’Observatori de la Infància del que el CEL’H en forma part.
L’Ada Cid és la representant de l’entitat.
El 17 de novembre, Genís Pascual va assistir representant al CEL’H a la constitució del jurat
del II Concurs de Còmic i Dibuixos d’Edificis Històrics de Collblanc– La Torrassa organitzat
per l’ AMPA del Districte.
El 5 de novembre la M. Pilar Massana i el Jaume Botey van assistir a la conferència
inaugural «Catalunya davant la crisi dels refugiats», a la Universitat de Barcelona i que
va suposar l’acte inaugural del Fòrum organitzat per Òmnium cultural «Lluites
Compartides».
El 24 de novembre la Lídia Santacana va assistir a la torbada anual de la Xarxa Educativa
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de Ciutat que es va fer a la Unitat Polivalent de Salut mental de l’Hospitalet.
El 24 de novembre també hi va haver representació
del CEL’H a l’acte que es va organitzar a l’Ateneu de
Cultura Popular. Amb el nom de «Paradigmes», el
Joan Soto va entrevistar al Joan Casas, fent un
recorregut d’aquest hospitalenc que ha estat Premi
de les Lletres Catalanes.
OPINIÓ
Pel que fa a l’opinió destaquem la Conversa al CEL’H,
que es va fer el dia 7 de juny.
Aquesta conversa, va tractar sobre «Què és el districte

cultural? La presentació del projecte i la introducció
del tema va anar a càrrec d’Albert Mercadé, com a
responsable de l’Oficina del Districte Cultural. A l’acte que es va fer a la seu del CEL’H hi
van assistir 30 persones.
El 4 d’octubre es va fer una segona edició de les Converses al CEL’H. La conversa titulada
«Consensuar les visions sobre Cal Trabal».
L’acte va ser dirigit i moderat per Raquel Jiménez
ja que la conversa significava el retorn en obert
dels resultats del TFP de la Diplomatura de
Postgrau en Dinamització Local Agroecològica
que la Raquel va fer i que també va tenir un espai
al CEL’H durant el curs anterior.
A l’acte hi van assistir 25 persones que van poder debatre i intercanviar impressions sobre
el tema durant dues hores.
El 6 d’octubre va ser el torn de Josep M. Valero que va fer una intervenció com a
representant del CEL’H i mestre jubilat en el debat «La funció social de l’ensenyament»,
que va organitzar Òmnium Cultural de l’Hospitalet al
Centre Cultural La Bòbila.
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DIVULGACIÓ
«Conèixer l’Hospitalet», va ser el títol de
la xerrada que Joan Camós va fer a un
grup de 13 dones del Grup de Dones de
Bellvitge. Aquest grup té com a una de
les seves activitats el coneixement de la
ciutat i en aquesta ocasió va escollir fer
la visita al Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala, on el nostre soci i membre de junta, Joan Camós les va atendre i els va fer
una breu explicació sobre la història de la ciutat. L’activitat també va servir per conèixer
l’espai de la Tecla Sala i el CEL’H.
El dia 1 de març, després de l’assemblea es va fer
una visita a l’exposició «La INDO de l’Hospitalet:

memòria gràfica d’una empresa». La visita va ser
guiada

per

la

Natalia

Piernas,

comissària

de

l’exposició i la van seguir 22 persones.
Pel que fa a aquesta exposició també afegim que es
va poder veure a les dependències de la Biblioteca
Central Tecla Sala del 2 de febrer a l’11 de març.
Aquesta exposició, comissariada per la Natalia Piernas ha estat la segona vegada que
s’ha pogut veure fins el moment a la nostra ciutat. No disposem de dades de visites
perquè la biblioteca no fa un control de les persones que la visiten però des del CEL’H es
van organitzar algunes visites. Una de les quals ja l’hem esmentat en l’apartat del CEL’H.
En l’àmbit de la divulgació també volem apropar a la ciutat aspectes peculiars que es
troben a l’Hospitalet. En aquest sentit, l’activitat
que acompanya el sopar de final de curs, que
es va fer el 28 de juny, i que apropa serveis
culturals als socis i amics del CEL’H. Aquest
any es va organitzar una visita al «Fons de

blues i música negra» de la biblioteca Tecla
Sala. La visita la va organitzar i dirigir el Carles
Ferrer, soci, membre de la junta del CEL’H i bibliotecari i responsable d’aquest fons. A la
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visita

que

va

comptar

amb

25

assistents també hi van ser presents
la Big Mama Montse, que és la
presidenta de la societat de blues de
Barcelona i el Joan Ventosa, un dels
principals responsables de la difusió i
de la

programació de la “música

negra” a la ciutat.
El dia 7 de juliol, es va inaugurar l’exposició « 150 anys de planificació urbanística a

l’Hospitalet. Com es fa una ciutat?» que s’ha pogut veure al Museu de l’Hospitalet fins el
18 de setembre. En aquesta exposició, ideada pel CEL’H,
amb el comissariat de Manuel Domínguez i que ha
comptat amb el suport del Museu de l’Hospitalet,
l’Agencia de Desenvolupament Urbà (ADU) i l’Ajuntament
de la ciutat s’ha pogut veure com ha anat evolucionant la
ciutat

a

nivell

urbanístic.

A

l’acte

inaugural

hi

van

assistir 48 persones.
El dia 8 de setembre el Manuel Domínguez va guiar
una visita que es va fer a aquesta exposició. A la
visita hi van assistir 32 persones.
En l’àmbit de la Divulgació hem de parlar de l’experiència L’H escriu. Una experiència que
té el seu origen en la publicació del llibret Ciutat singular, llibres plurals, en la que el
CEL’H hi té un paper destacat. El CEL’H participa en la recollida d’informació per elaborar
les publicacions que es fan. Però a més podem dir que aquesta iniciativa no hagués estat
possible sense la participació de la nostra entitat. L’any 2002 quan estava en marxa i
pràcticament enllestit tot el treball de recerca de llibres i d’autors ( per tant, apunt de fer-se
la publicació) i preparant també la primera trobada d’autors a la biblioteca, es va decidir
que el projecte no es portava a terme. El projecte es va aturar des de l’ajuntament i va ser
des del CEL’H que es va tirar endavant la publicació i com a resultat es va poder fer la
Trobada d’Autors i Autores de l’Hospitalet.
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En l’àmbit de la divulgació també hem de situar la conferència que va fer Carles Santacana
sobre «El passat, entre la història i la memòria». Aquesta xerrada es va fer dins dels actes
de commemoració del Dia de la Memòria Democràtica de l’Hospitalet el 27 d’octubre. La
conferència que va comptar amb l’assistència de 27 persones es va fer el dia 26 d’octubre
a l’Harmonia.

El dia 27 d’octubre es va fer una altra activitat. Aquesta vegada va ser una xerrada a càrrec
de Manuel Domínguez sobre «Influència del turisme a l’Hospitalet». Aquesta activitat
també cal emmarcar-la dins de les relacions que el CEL’H estableix amb altres entitats de
la ciutat. Aquesta vegada la conferència es va organitzar per a l’Ateneu Cultural Catalonia i
va comptar amb l’assistència de 15 persones.
El 15 de novembre, Manuel Domínguez va
tornar a ser protagonista d’un acte. Aquesta
vegada

va

ser

l’encarregat

de

fer

la

conferència «Cartografiant Sant Josep». Una
xerrada emnarcada dins dels Pessics de
Ciència que organitza l’ajuntament . Aquesta xerrada va comptar amb l’assistència de 7
persones i es va fer a les dependències del Kfé Olé de l’Hospitalet.
Per tancar l’apartat de la divulgació esmentarem que aquest 2016 ha estat un any en el
que s’ha continuat treballant per poder tancar el projecte del Nomenclàtor. Un projecte que
s’ha coordinat amb l’Àrea d’Urbanismes de l’Ajuntament i que és probable que vegi la llum
durant el 2017.
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FORMACIÓ
Una de les accions de formació que estem fent des de fa dos anys és la realització de
xerrades per als estudiants dels cursos de català del Centre de Normalització
Lingüística de l’Hospitalet, entitat amb la que tenim un conveni de col·laboració signat.
Pel que fa a les xerrades que s’organitzen al CNL ,
l’any va començar amb dues conferències de
Jaume Botey sobre «Immigració a l’Hospitalet».
Aquestes conferències es van fer per dos dels
cursos de català, els dies 26 i 28 de gener. A la
sessió del 26 de gener hi van assistir 20 persones i
a la sessió del 28 de gener van ser 16 els assistents.
Les xerrades van tractar tres aspectes: el creixement demogràfic desigual de la ciutat,
les diferents onades migratòries

i les diferències entre la situació de les persones

immigrades d’abans i la situació actual.
La valoració dels alumnes va ser positiva pels continguts propers i ben explicats i el
professorat va destacar que la informació va ser molt ben donada i que el ponent es va
saber situar en el nivell dels oients.
A nivell de formació també destaquem les sessions que fem a les escoles sobre la Base
de Dades BABEL’H i els serveis que oferim adreçats
als estudiants. Aquest any hem tingut l’oportunitat de
poder treballar també amb l’Escola Lope de Vega. Les
sessions de formació que vam fer els dies 17 i 31 de
març van servir per introduir part del que després van
treballar en els treballs de recerca als qual com ja es
veurà en l’apartat de serveis també hi van col·laborar.
En aquestes sessions entre d’altres vam poder comptar amb la col·laboració d’Eusebio
Martínez, historiador de la ciutat que des de fa un temps col·labora amb el CEL’H.
Una altra de les accions de formació que en la que el CEL’H participa des de l’any 2009
és l’activitat «Conèixer l’Hospitalet», que s’organitza amb El Casalet i el Centre de
Recursos Pedagògics i que compta amb el suport del Museu de l’Hospitalet.
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Aquesta activitat es divideix en 3 sessions. La primera es dedica a presentar els recursos
pedagògics dels que disposen els professors i mestres de la ciutat per treballar temes
relacionats amb l’Hospitalet. La segona sessió és
un ruta en autocar pels llocs i espais més
emblemàtics de la ciutat i la tercera, que aquest
any es va fer el 20 d’abril, és una visita guiada per

Schola Activa al centre històric de l’Hospitalet. El
punt de sortida va ser el museu de l’Hospitalet, que
també serveix de punt d’arribada. Aquest any han
estat 13 mestres, professors i altres persones les que van fer la visita.
El 2 de juny va ser el torn del Josep M. Valero. El nostre soci
va fer la xerrada «Solstici d’estiu i Sant Joan» una altra de
les xerrades que es fan dins del marc de col·laboració amb el
Centre de Normalització Lingüístic de l’Hospitalet. A la
xerrada que es va fer a les dependències del CNL hi van
assistir 12 persones, majoritàriament alumnes dels cursos
del CNL.
Continuant en la formació, destaquem que durant el primer quadrimestre de l’any hem
comptat amb una estudiant en pràctiques procedent de la Universitat de Barcelona.
L’estudiant en qüestió, Carme Navarro Buendia, ha desenvolupat tasques de
documentació i catalogació de material divers: localització i datació de fons fotogràfics;
especialment del barri de Can Serra, i elaboració de textos i selecció de fotografies per a
l’exposició que s’ha organitzat amb motiu dels 50 anys de Can Serra.
També dins del marc de col·laboració amb la UB hem comptat amb la Cristina López
Gargallo, estudiant de 4t d’història que també ha fet les pràctiques al CEL’H. La Cristina ha
elaborat juntament amb Jaume Capdevila Pérez la base de dades FOTOCEL’H, una nova
eina de treball que conté 1950 imatges digitalitzades, feina que també ha fet la Cristina dins
de les seva estada en pràctiques. Una base de dades que serà consultable a partir del mes
de gener del proper any.
Un any més el CEL’H ha col·laborat en les Beques de L’H. Aquestes beques que tenen com
a objectiu potenciar la recerca sobre temes de la ciutat compten amb Carles Santacana en
el jurat. Els temes proposats per aquest any són: «Els retaules del Museu de l’Hospitalet» i
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«Història de la sanitat pública a l’Hospitalet. Des del segle XIX als nostres dies» El 2016 el
treball guanyador ha estat la recerca sobre « Els retaules de l’església de Santa Eulàlia

de Mèrida (s XVI-XVII), presentat per Irene Abril. Aquest any
també ha obtingut un beneplàcit el treball de Miquel Carandell
sobre «La història de la sanitat pública a l’Hospitalet des del

segle XIX als nostres dies».
I per tancar aquest apartat esmentem la participació un any
més del CEL’H en les «Jornades Cientificotecnològiques» en les que ens representa Genís
Pascual.
PATRIMONI
El 15 d’abril es va celebrar el dia Mundial de l’Aigua amb tot un
seguit d’activitats organitzades pels Padrins del Riu, grup del
qual el CEL’H en forma part.
Pel que fa al CEL’H aquest any vam tornar a tenir presència activa
mitjançant les explicacions que el Manuel Domínguez va fer sobre
el terreny del patrimoni arquitectònic que hi ha a la zona del riu
que es va visitar.
Les explicacions del Manuel Domínguez es van fer paral·lelament
a altres activitats organitzades i van ser seguides per 18 persones.
El 21 d’abril es va organitzar una visita a la Tecla Sala per a estudiants dels cursos de
català del CNL. La visita la va guiar el Joan Camós i va comptar amb l’assistència de 16
persones.
El dia 31 de maig al local del CEL’H es va fer una
«Taula Participativa» pel treball de postgrau de
Dinamització Local Agroecològica, que feia la
Raquel Jiménez Mora. A la taula van participar dos
representants de l’Associació Salvem Cal Trabal,
tres

agricultors

de

la

zona

a

precari

i

un

representant de l’AGT (Associació de Gastronomia i
Turisme), un tècnic del Parc Agrari, un representant
del CEL’H i un representant del recent creat Grup de Patrimoni de l’Hospitalet.
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El dia 2 de juny a la seu de l’Ateneu de
Cultura Popular el Manuel Domínguez i la
Matilde Marcé van fer la xerrada «El passat

agrari de l’Hospitalet». Aquesta
conferència s’emmarcà dins dels actes de la creació del Grup de
Patrimoni de l’Hospitalet. A l’acte hi van assistir 43 persones.
Seguint amb el Grup de Patrimoni de l’Hospitalet el dia 6 de juny
a l’Institut de Batxillerat de Bellvitge, el Ricard Gutíerrez va fer la
conferència «El patrimoni natural de l’Hospitalet», a aquest
acte hi van assistir 23 persones.
El dia 17 de setembre dins de les Jornades Europees de

Patrimoni el CEL’H i el Museu d’Història de l’Hospitalet van organitzar una visita al Far del
Llobregat. Aquesta visita es va poder fer gràcies a la col·laboració de l’Agència Portuària, ja
que el Far actualment es troba
dins dels terrenys del port de
Barcelona. La visita que va ser
explicada

i

comentada

pel

Manuel Domínguez, president i
historiador, el Josep M. Solias, historiador i director del
Museu de l’Hospitalet i un representant del port de Barcelona i va comptar amb
l’assistència de 54 persones. La proposta va tenir tan bona acollida que es planteja la
possibilitat de tornar a organitzar una altra visita de cara al proper any.
Els dies 21 i 22 d’octubre es van portar a terme a l’Hospitalet «Les Jornades de la secció

Filològica de l’IEC a l’Hospitalet». Aquestes Jornades van comptar amb una important
presència de l’entitat. En les Jornades pròpiament dites el Carles Ferrer

va fer una

intervenció, el dia 22, sobre la «Presència de l’Hospitalet de Llobregat a la literatura». A
aquestes jornades també estava prevista la participació de Clara Parramón amb una
ponència sobre « Dones i l’Hospitalet», ponència que
al final es va haver de substituir perquè la Clara va
haver de passar per una intervenció quirúrgica .
D’altra banda, el dissabte 22 es va fer una passejada
pel barri de Bellvitge de l’Hospitalet que va comptar
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amb la participació de Manuel
Domínguez, historiador, president
de l’entitat i coautor de la publicació
commemorativa dels 50 anys del
barri de Bellvitge.
Pel que fa a la visita va comptar
amb l'assistència de 30 persones que van poder conèixer la realitat
d’aquest barri de la ciutat.
Amb el CNL també s’ha treballat la formació a partir del patrimoni. El dia 13 d’octubre es
va organitzar una ruta per la Vila Vella per
alumnes dels cursos de català del CNL de
l’Hospitalet.
Aquesta vegada els encarregats de guiar la ruta
van ser Joan Camós i Eusebi Martínez Valero
que van fer la ruta per 18 alumnes.
El punt de trobada va ser el Pont de la Llibertat i es va arribar fins a tocar de les “Cases
Barates”, al costat de la parada de metro de Rambla Just Oliveres. Tot seguit, es va anar
fins a la plaça del Repartidor, on hi havia Correus i, passant per la part de darrere del
Museu d’Història, es va arribar fins a Can Riera. Des d’allà es va baixar pel carrer Xipreret
fins a veure l’entrada i la façana del Museu d’Història i es va continuar baixant fins a la
plaça de Josep Bardonau i Balaguer, on hi ha l’Harmonia i la Talaia.
A continuació es va anar fins al carrer Major i des d’allà fins a l’Ajuntament on es va posar
punt i final a la visita.
Des del CNL es fa una valoració positiva. Cal destacar, a més a més, els coneixements
aportats pels guies de vivències, històries i fets relacionats amb molts dels edificis. A més
de la capacitat d’acotar la durada de la visita a l’horari establert.
Aquesta valoració positiva va fer que el dia 25 d’octubre es fes
una nova ruta per la Vila Vella amb estudiants del CNL. Aquesta
vegada hi van assistir 13 joves estudiants.
El 17 de novembre es va fer una altra activitat per al CNL.
Aquesta vegada es va organitzar una visita al Complex de la Fàbrica Tecla Sala. La visita
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va ser guiada pel Joan Camós i va comptar amb
l'assistència de 17 alumnes.
Finalment, referenciem el projecte que amb el nom
de «Museïtzem l’Hospitalet», hem desenvolupat
durant aquest any amb la clara voluntat de posar en
valor els elements del patrimoni local.
Durant el 2016 hem elaborat la documentació de 10 elements que s’han consensuat amb
el Museu de l’Hospitalet i l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.
El projecte ha estat desenvolupat pel Manuel Domínguez i la Lídia Santacana i ha comptat
amb el suport de l’Enric Ferreras.
Un projecte de continuïtat sobre el que pensem continuar treballant-hi.
CULTURA DE LA PAU
El primer acte de l’any dedicat al foment de la pau i de la
convivència va arribar de la mà del Fòrum de l’Hospitalet.
Entitat que es reuneix a la seu del CEL’H i que compta amb
la participació activa de l’entitat. L’acte que va obrir l’any va
ser «El somriure diví. L’humor que fa perdre la por.

Històries d’humor i saviesa de les tradicions religioses». A
l’acte hi van assistir 22 persones. L’acte es va fer el dia 2 de febrer.
El 15 de març es va presentar el llibre « Diccionario de la guerra, la paz y el desarme»,
una publicació del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
La presentació es va fer a la llibreria Abacus de l’Hospitalet. La presentació va anar a
càrrec de la Tica Font, coautora del llibre i directora del l’Institut Català Internacional per la
Pau que va estar acompanyada per Pere Brunte del Centre
Delàs i M. Pilar Massana del CEL’H. Aquest acte s’inclou en
la línia de Cultura per la Pau que desenvolupa el CEL’H. A
l’acte hi van assistir 22 persones.

Dos dies després, 17 de març, es va organitzar
l’acte de presentació de l’estudi «Combatir la
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islamofobia. Una guia antirracista». L’acte es va
fer a la sala d’actes del Centre Cultural Tecla
Sala

i

va

comptar

amb

l’assistència de 35 persones.
Aquest

acte

organitzat

des

plataforma

de

ha

estat
de

la

la

Unitat

Contra el Racisme i la Xenofòbia. Des del mes de febrer s’han anat fent
concentracions en defensa dels refugiats. Una iniciativa que sorgeix de
l’Espai de Ciutadania, de la qual el CEL’H en forma part i per tant ha
tingut presència en les diferents concentracions que s’han fet aquest any.
El 16 de març es va fer la primera a la Plaça de l’Ajuntament. El 18 d’abril se’n va fer una
altra, aquesta vegada davant de l’Acollidora, que al final
ha esdevingut el punt de trobada d’aquesta iniciativa que
s’ha anat fent en el decurs de l’any. La tercera torbada es
va fer el dia 25 de maig. La quarta el 20 de juny. El 26 de
setembre es va reprendre aquesta iniciativa després de
les vacances d’estiu. A aquesta trobada la va seguir la
que es va fer el 24 d’octubre. Una iniciativa que des de
que va començar es va repetint un cop cada mes.
En aquestes activitats el Josep M. Valero, membre de la Junta i el Manuel Domínguez,
president han fet la lectura de manifestos i textos preparats per a l’ocasió.
El 30 de novembre es va fer la sessió de treball «La incidència del fet religiós en la vida

ciutadana a l’Hospitalet. Oportunitats i amenaces. Debilitats i fortaleses amb que ho
afrontem». Aquest acte s’emmarca dins dels actes del
Fòrum de l’Hospitalet, grup del que el CEL’H en forma
part i acull les reunions del grup. L’acte va comptar amb
la participació de 23 persones de creences diferents i es
va fer a la seu del CEL’H.
El dia 21 de desembre el CEL’H va participar en la
trobada de nadal de les diferents confessions religioses
de la ciutat en un acte que es va fer a l’antic cine Romero. L’acte va comptar amb la
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participació de 96 persones de creences diferents.

PUBLICACIONS
El primer acte relacionat amb les publicacions va ser
la presentació del llibre «Amatxus. Historia de un

reencuentro». Aquest llibre de la M.

Àngeles

Carpintero es va presentar el
dia 22 de gener a la sala Chill
-out

de

la

biblioteca

de

Bellvitge i la presentació va

anar a càrrec del Manuel Domínguez, president del CEL’H. L’acte
va comptar amb l’assistència de 44 persones.
El segon acte relacionat amb publicacions va ser la presentació del número 29 dels
Quaderns d’Estudi.
Aquest número que ha estat dedicat al medi ambient com denota el títol «La gestió del

medi ambient a l’Hospitalet» ha estat coordinat per Genís Pascual i ha comptat amb la
participació de 5 autors a més del propi Genís. Dels 6 autors: Genís Pascual, Marc Folch,
José Luis Casanova, Ricard Gutiérrez, Jesús Vila i David Prieto, tots tenen vinculació amb la
ciutat, ja sigui com a hospitalencs, com a residents a la ciutat o per vincles professionals.
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L’acte de presentació es va fer el 28 de gener a la sala d’actes
del Centre Cultural Metropolita Tecla Sala. A l’acte hi van
assistir 49 persones.
El segon projecte editorial de l’any ha estat el resultat d’un
complicat treball sobre el Consell de Nois i Noies de la ciutat.
Aquest projecte que s’havia d’haver presentat el 2015 es va ajornar per diferents motius, el
principal ha estat la gran quantitat de feina que han fet les dues
coordinadores, Carolina Batet i Susagna Escardíbul, de recopilar
informació

i

testimonis dels anys
de

vida

d’aquest

emblemàtic Consell
participatiu

de

la

ciutat. Un altre dels
motius

de

l’endarreriment

ha

estat

la

complexitat del procés d’edició motivat pel volum de text i d’informació que aporta la
publicació.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la feina de totes les persones que han aportat
la seva experiència en el Consell de Nois i Noies, però especialment per la feina feta per
les dues coordinadores i l’editor, Jesús Vila. Tot plegat sense
deixar de banda les dues administracions que han fet possible la
seva edició, l'ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Fundació
Institut Ramon Muntaner.
Una darrera dada que cal destacar és que aquest llibre és el
número 6 de la col·lecció «Josefina Gómez Olivares».
La presentació es va fer el 31 de març a la sala d’actes del Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala i amb l’assistència de 94 persones. L’acte va començar amb una petita
intervenció d’alumnes de l’Escola de Música (EMCA).
En la línia de col·laboració amb temes d’interès local el 13
d’abril el CEL’H va col·laborar en la presentació del llibre
«Bullying. Una falsa salida para los adolescentes».
Aquesta presentació es va fer en col·laboració amb El Casalet.
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A part del tema un altre factor d’interès està en que en els estudis que han desembocat
en la publicació i en la que hi han participat
professionals i centres educatius de la ciutat.
L’acte de presentació es va fer a la sala del
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. A la
presentació, que va presentar Enric Roldán,
mestre d’El Casalet i coautor, hi van prendre
part Juan Carlos Arévalo, professor de l’INS Bellvitge; Carme Fernández, Coordinadora de
l’EAIA de l’Hospitalet; Begonya Gasch, directora d’El Llindar; Míriam Pérez, professora d’El
Llindar; Montse Zaera, directora de l’INS Bellvitge; Manuel Domínguez, president del
CEL’H; Ramon Almirall, director adjunt d’Àmbits de psicopedagogia i orientació. Coautor i
José Ramon Ubieto, psicoanalista, membre de la ELP, coautor i editor de la publicació.
A l’acte hi van assistir 68 persones i va comptar amb la interpretació musical dels nens i
nenes de l’Escola Pau Vila i EMCA que van interpretar dues peces de Vivaldi.
El 15 de novembre vam presentar els Quaderns d’Estudi 30. «Actes de les Jornades

d’història de l’Hospitalet». L’acte que es va fer a la sala d’actes del Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala va anar a càrrec de Josep M. Solias, director del Museu de
l’Hospitalet que va actuar de presentador i moderador i de Marta Piera i Marcel Poblet,
coordinadors de la publicació que van fer un repàs a les comunicacions presentades a
les Jornades d’història de l’any passat i que formen la publicació. A l’acte hi van assistir 31
persones.
La presentació
d’aquest llibre
lliga amb l’inici
d’un

vell

projecte

que

està relacionat
amb la reelaboració del Manual d’Història de l’Hospitalet. Una reelaboració que fa temps
es veu com a necessària tant pel temps que ha passat des de la seva presentació com
per la demanda que es té d’aquest llibre.
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D’aquí doncs, que les Jornades d’història de l’Hospitalet del 2015 i la conseqüent
presentació del resultat dels treballs presentats hagi fet que es recuperi el projecte per
reelaborar la història de la ciutat. En aquests moments hem de dir que s’ha començat a
treballar el projecte amb una definició i una relació de persones susceptibles de poder
col·laborar en aquesta iniciativa. Una iniciativa que serà coorganitzada i codirigida pel
Museu de l’Hospitalet i pel Centre d’Estudis.
Per

tancar

l’apartat

de

publicacions

esmentem el projecte del calendari del
CEL’H pel 2017.
Aquesta iniciativa ja es va fer per a l’any
2015 i per a l’any 2016 no es va poder fer
per manca de recursos. La feina feta per
la junta directiva i el suport del Vicens
Sabater ha fet possible portar a terme el
projecte del calendari pel 2017 «Imatges de la història de l’Hospitalet»

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
El CEL’H continua incentivant la comunicació i la difusió, cada vegada més de les noves
tecnologies.
Es continua difonen la informació de l’entitat i d’aquells grups o activitats d’interès ciutadà.
Per fer-ho possible es fan servir el correu electrònic, el facebook, el twitter, el flickr i el web
que ha entrat en una altra fase de reelaboració. Ja farà un any que l’entitat es va decantar
per fer servir les eines gratuïtes que ofereixen les noves tecnologies per refer el web de
l’entitat. Durant aquest any hem treballat per millorar la imatge i per fer el web més àgil.
Esperem que a primers d’any ja es pugui veure la nova imatge del web.
Amb tot també hem donat suport a forces activitats i accions a nivell de comunicació. Ens
hem fet ressò entre d’altres de: Medusa “Millenial” o la cara B del mito; Arranz–Bravo. El

dibuix en acció, del Dictat Popular; Viure i conviure. Vivir i convivir; 28èna Festa del Sol;
XXII Festa de la Diversitat; Col·lecció Bassat. Art contemporani de Catalunya. 19401979; de la Taula Rodona “Benvingudes refugiades i refugiats:
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