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El 30 de juny, sopar de germanor
a la seu del Centre d’Estudis
Com ja és habitual per aquestes dates, el CEL’H
prepara el Sopar de final de curs, un sopar que
repetirà el format de l’any passat, és a dir un sopar
fred molt variat de buffet lliure, vista la bona acollida
que va tenir. Per tant, el farem a la seu del CEL’H el
proper 30 de juny a partir de les 20.30 hores.
Abans del sopar però, també seguint la línia dels
darrers anys, coneixerem una mica més els nostres
veïns de la Tecla Sala. Aquest any tothom que vulgui podrà fer una visita prèvia a la Fundació ArranzBravo. La visita començarà a dos quarts de vuit i
l’encarregat de fer-la serà l’Albert Mercadé, director
artístic de la fundació. La visita és gratuïta.
Un cop acabat el sopar, igual que l’any passat
podrem gaudir dels còctels de l’Òscar Gracés per un
preu molt econòmic i podrem fer tertúlia amb els
nostres consocis fins a ben entrada la nit.
A efectes pràctics, us avancem que el preu del
sopar serà de 10€ per als adults i gratuït per als
nens i nenes.
Les inscripcions es podran fer fins el dia 25 de
juny per telèfon (93 338 60 91), preferiblement en
l’horari d’atenció al públic de dimarts, dimecres i di-

Una imatge del sopar de germanor de l’any passat a la seu
del Centre.

jous de 16 a 20 hores o al contestador. També es
podran fer les inscripcions mitjançant el correu electrònic celh@celh.cat.
En el moment de fer la reserva cal que ens digueu el nombre de persones que vindran i els noms
i cognoms. Finalment, el pagament es farà el mateix
dia abans de començar.
Esperem poder comptar amb vosaltres. Moltes
gràcies.

EDITORIAL
tralització d’Els altres catalans, la museïtzació del
patrimoni local, l’estudi del barraquisme, els treabraçada si podeu venir al sopar de fi de curs,
balls al voltant del nomenclàtor local i la commeenguany és més pertinent que mai fer una ullada
moració del 50è aniversari de Bellvitge, són
al que preveiem per a la propera tardor.
processos que poden tenir una gran transcenAls projectes i activitats que fem habitual- dència per la ciutat.
ment i que ja són una tradició, com les Jornades
Un altre front que tenim obert i no ben coEuropees de Patrimoni, la conferència commebert és la nostra presència a internet i a les xarmorativa de la mort de Lluís Companys, la prexes socials. En aquesta línia hem de fer un salt de
sentació del Quaderns d’Estudi, etc.; a les
qualitat en el web, el món “viqui” i en algunes de
participacions en les xarxes i institucions ciutadales xarxes socials que cada vegada juguen un
nes com l’Espai de Ciutadania, l’Observatori de la
paper més destacat en la difusió i promoció soInfància, el Consell de Ciutat, la Unitat Contra el
ciocultural.
Feixisme i el Racisme, el Fòrum Interreligiós de
Us engresca participar en algun d’aquests
l’Hospitalet, l’Apadrinament del Riu, etc.; a tot
això, hem de sumar ara alguns projectes espe- projectes? Us voleu incorporar a la feina cultural,
social i cívica del Centre d’Estudis? Volem ser el
cialment importants.
Les Jornades d’Història de l’Hospitalet, la tea- vehicle del vostre compromís amb l’Hospitalet.

Abans de marxar de vacances i fer-nos una

Padrins del riu,
activitats per conèixer el Llobregat i estimar-lo
Per tal de difondre les activitats que ja s’anaven fent a les escoles, el Grup de Treball
d’Educació Ambiental de la ciutat
va proposar que els centres apadrinessin el riu. A més de les escoles, fins a 90 entitats de la
ciutat, en un acte al Saló de Plens
de l’Ajuntament el febrer del
2014, es varen comprometre a
ser Padrins o Padrines del riu és a
dir a:
• donar a conèixer la rellevància que ha tingut en el decurs
de la història de la nostra ciutat el
riu Llobregat i la seva incidència
en la comarca, pel que respecta a
l’àmbit de medi natural, els aspectes culturals, econòmics, socials i ecològics.
• fomentar sortides i excursions a la llera del riu, a peu o en
bicicleta, fer visites de camp que
permetin el coneixement de l’ecosistema, l’experimentació científica i diferents activitats al voltant
del riu.
A part de les activitats de cada
entitat, s’han fet algunes activitats col·lectives. A l’empara de les
Jornades Europees del Patrimoni
a Catalunya 2014, el 27 de setembre 60 persones varen participar en una ruta pel camí del riu,
pel pont i fins la bassa de laminació i la zona per sota de la Granvia fins a cal Capellà, organitzada

Els participants en les activitats riberenques en una foto de família.

pel Centre d’Estudis, Perseu i La
Saboga, entre d’altre entitats,
amb la col·laboració de Marta
Piera.
Amb motiu del Dia mundial de
l’aigua 2014 es varen fer dues
sortides. El divendres 20 de març
i, aprofitant que hi havia un eclipsi
parcial de Sol, un miler d’alumnes
de 12 escoles de l’Hospitalet i 5
de Cornellà i varen fer activitats
didàctiques a la llera del riu com
un joc de pistes per descobrir la
vegetació, l’estructura física de les
vores del riu, les infraestructures
que l’encerclen, a més de poder
veure l’eclipsi.
El diumenge 23 de març tot i
la suspensió preventiva per por
de pluja, unes cinquanta-cinc persones varen anar caminant i des-

cobrint l’entorn fins trobar-se amb
els companys de Cornellà. L’Hospitalet va plantar un parell d’arbres a la llera.
El dissabte 9 de maig, la nostra ciutat va participar per tercer
any al Clean Up Day. Unes vuitanta persones, entre les quals els
nois i noies de l’Agrupament escolta Lola Anglada, varen fer una
neteja de les vores del riu i varen
arreplegar més de dos-cents quilos de materials diversos. En acabar, es va fer una lectura de
poesies dedicades al riu per
membres del Casal La Florida. La
Mª Antònia Vinyals i en Josep
Campamà varen explicar les vivències a la vora del riu, abans de
la urbanització del territori./
Genís Pascual

El RECERCAT 2015 es va fer aquest any a Vilafranca
Aquest any els representants del CEL’H al REUn any més, el CEL’H ha tingut presència al RECERCAT, la fira de Recerca dels Centres d’Estudis de CERCAT han estat Marcel Poblet i Enric Ferreras.
Parla Catalana que s’organitza dins del marc de la
capitalitat de la Cultura Catalana i que aquest any
ha tingut lloc a Vilafranca del Penedès els dies 8, 9
i 10 de maig.
El CEL’H va aportar les seves darreres publicacions, exposades a un stand instal·lat a l’efecte en
el marc de la fira on es va atendre els visitants, i va
assistir a les diferents taules rodones que es van fer
dissabte al matí.
Un dels debats al RECERCAT de Vilafranca

Molta participació a la setena Trobada
d’autors i autores de l’Hospitalet
El passat 25 d’abril, la sala
d’actes del Centre Cultural Tecla
Sala va acollir un públic singular i
plural. Més de 120 persones ens
vàrem reunir amb motiu de la 7a
Trobada d’autors i autores de
l’Hospitalet. Aquesta festa la fem
cada dos anys i va lligada a la presentació del llibre Ciutat plural, llibres singulars. Autors i autores de
L’Hospitalet. L’actual guia recull
tots els llibres editats el 20132014 dels autors que són nascuts
a la ciutat o bé que hi viuen o hi
treballen.
El llibre aplega 145 autors, 12
entitats i gairebé 300 obres molt
diverses que s’han agrupat temàticament en 27 apartats entre els
quals cal destacar els llibres i articles que tracten sobre l’Hospitalet.
Al web l’Hospitalet escriu hi
ha abocada tota aquesta informació ampliada i enllaçada al catàleg
de les biblioteques per facilitar la
cerca dels llibres. Com a novetat,

Els autors i autores en la foto de família al final de l’acte.

aquest any s’han incorporat a la
fitxa de cada autor els enllaços a
les xarxes socials.
Va obrir l’acte Jaume Graells,
regidor de Cultura de l'Ajuntament
de l'Hospitalet, que va elogiar la
tasca de creació artística i literària
dels escriptors de la ciutat. A continuació es va oferir la lectura dramatitzada “Crònica d’una bibliotecària” per celebrar també l’Any de
les Biblioteques ja que enguany es

commemora el centenari de la
creació de la Xarxa de Biblioteques Populars que va posar en
marxa la Mancomunitat de Catalunya.
Tot seguit, es va fer la fotografia en record del moment i vam
cloure l’acte amb l’animada conversa al voltant de l’exposició que
va preparar la biblioteca amb tots
els llibres que formen part de la
guia./Gemma Isern

Les xarxes socials i el CEL’H
Les xarxes socials són presents a tot arreu. Han
deixat de ser un tema opcional per a molts de nosaltres per formar part de la nostra vida. Les xarxes ofereixen una nova manera de relacionar-nos i
interactuar amb el món que ens envolta.
De ben segur, la major part de vosaltres coneix
el Facebook del Centre d’Estudis. Va ser la primera
xarxa social que va incorporar el CELH com a forma
de comunicació amb totes les persones interessades
en conèixer amb més detall la ciutat de l’Hospitalet.
Poc a poc hem anat fent comunitat i ja som més
de 1.600 persones les que hi participem! El Twitter
és la xarxa que a través de missatges curts, només
140 caracters, permet compartir informació de manera immediata sobre esdeveniments, conferències,
cursos, tallers, imatges que s’estan produïnt en
aquell moment o que poden ser interessants per
tenir en compte els propers dies.
El nostre objectiu amb el compte de Twitter
@celhospi és aportar continguts d’interès relacionats amb la ciutat de l’Hospitalet, les activitats que
s’hi realitzen i la seva historia. Ens interessa fomen-

tar el #coneixement, la #recerca, la #investigació,
la #història i el #debat sobre #LHospitalet a la vegada que compartim continguts d’altres persones i
entitats relacionades amb el món de la cultura i el
patrimoni.
El FLickr del CELH és la xarxa social a través de
la qual hem creat un repositori de les imatges de la
ciutat. És una mirada a la història i una forma de
recordar el nostre patrimoni. Hem arribat a la fita
que ens havíem proposat, 1000 imatges de l’Hospitalet penjades a Internet, moltes d’elles geolocalitzades.
Organitzat per àlbums, hem volgut recollir imatges actuals i antigues dels diferents barris de la ciutat: La Marina - Can Pi, El Gornal – Campoamor, San
Feliu, Can Serra, Pubilla Casas, Santa Eulàlia, Bellvitge, Sant Josep, La Florida, Collblanc - La Torrassa,
Barri del Centre.
També hi ha una mirada a la societat i la política, la vida quotidiana, l’abans i després, art al carrer, imatges aèries segle XX, plànols i un àlbum que
recull fotos del CELH./Natàlia Piernas

Prevista per la tardor la presentació de
“Candel, l’altre català”
L’any passat es va commemorar el cinquantenari
de la publicació d’Els altres catalans de Francesc Candel amb un gran nombre d’activitats arreu del país,
en reconeixement de la gran transcendència que ha
tingut aquest llibre i de la seva punyent actualitat.
La possibilitat de plasmar el contingut d’Els altres
catalans en un espectacle teatral va ser suggerida
per Pere Baltà, president de la Fundació Paco Candel,
a Joan Soto, el qual va acceptar el repte i el resultat
és el projecte de muntatge teatral “Candel, l’altre català”. Atesa la complexitat de la seva estructura dramàtica i del gran nombre de personatges i d’escenes,
la seva presentació va haver d’endarrerir-se fins a la
tardor d’enguany.
El muntatge es basa en un collage de textos d’Els
altres catalans i fragments de narracions candelianas, unides amb textos d’enllaç, que volen reflectir
el significat de denúncia i esperança en què es fonamenta l’obra de l’escriptor. Seguint altres experiències, Joan Soto dirigeix un nombrós conjunt d’actors
i escenògrafs provinents de diversos grups de teatre
independent de la nostra ciutat que ha adoptat el
nom d’“Amics d’Alpha 63”, associació cultural hospitalenca molt activa als anys seixanta a la qual per-

Els promotors treballant en el projecte.

tanyien els impulsors del projecte. El CEH’L assumeix el projecte com a propi i li dóna cobertura,
comptant també amb el suport de la Fundació Paco
Candel. L’estrena està prevista per al dia 24 d’octubre al Centre Cultural la Bòbila, i durant la resta d’octubre i tot el novembre es faran representacions a
diversos barris de l’Hospitalet i probablement a altres
ciutats de Catalunya.
Per donar més rellevància i contingut ideològic al
projecte s’han previst una sèrie d’actes complementaris que començaran el dia 22 d’octubre, en què intervindran els representants de les organitzacions
que hi donen suport, i de les quals anirem donant les
informacions corresponents./Jaume Miró

Racó de llibres recomanats
Somnis. 25 anys a
Casa Boleda
Amb motiu del 25è aniversari de Casa Boleda,
la Fundació Pere Mitjans
ha editat aquest llibre on
hi trobareu escrits dels
propis usuaris on ens
descobreixen els seus
anhels i afanys, i fotografies realitzades per
educadors vinculats a la
Fundació. El llibre és un
recull de retrats i escrits.

Daniel Santiño. Los
crímenes del opio.
IX Premi L’H Confidencial de Novel·la Negra.
L'autor, mosso d’esquadra a l’Hospitalet, explica
que els fets de la novel·la
ocorren a la nostra ciutat
arran de l’aparició d’unes
restes humanes i posteriorment d’un seguit
d'assassinats sense pistes i enmig d’una forta
pressió mediàtica.
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