
editorial 

El Centre d'Estudis es una entitat que comenqa 

a tenir historia. I ho es pels 1 1  anys de treball en 

favor de la identitat local, pero sobretot pel 

cúmul de persones que han abocat en aquesta 

feina, en un moment o altre, part del seu temps 

lliure. 

Aixo. que ho sabem tots, es especialment 

important de remarcar-ho quan es produeix un 

relleu en la presidencia de I'entitat, perque la 

persona que I'ha ocupada en els darrers 6 anys, 

la Carme Arranz, de la mateixa manera que ho 

feu d'enqa la seva fundació en Jaume Botey, hi 

han dedicatmoltíssims esforcos pertirar endavant 

I'entitat.en una etapa que ha passat per episodis 

Drou dificils. 

De caraal futur, i com a nou president, permeteu- 

me que vulgui pensar, potser ingenuament, que 

les condicions externes en que ens hem de 

moure facin factible ara d'obrir una nova etapa 

en que no hagim d'estar pendents contínuament 

de la supervivencia de I'entitat i poguem centrar 

els nostres esfor~os en la dinamització interna i 

en dues activitats que son especialment 

representatives de la nostra feina: les publica- 

ciones i elsdebats. La nova Juntaja ha comen~at 

a plantejar-se aquestes prioritats: esperem la 

vostra assistencia als actes, molt especialmen al 

que hem convocat pel dia 15 de juny. 

Finalment, us volem fer saber que la nova Junta 

també s'ha fixat com a línia prioritaria potenciar 

una major participació amb el conjunt d'associats 

en la vida del Centre. Sabem que aconseguir 

una implicació de tots plegats no es resol nomes 

amb una declaració d'intencions, i per aixo 

pensem tractar el mes aviat possible les fórmules 

que ens permetin aconseguir aquest objectiu. 

Des d'ara mateix, pero, tots hi som convidats. 

Carles Santacana i Torres 

President 
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acords socis i dcies 

RENOVACIO CARRECS JUNTA 

Cada dos anys segons els nostres estatuts es 

proposa renovació de carrecs. En aquesta as- 

semblea la Carme Arranz va posar el seu carrec 

de Presidenta a disposició. proposant en Carles 

Santacana per a substituir-la. 

En Joan Egea, I'Artur Arranz i la Nelly Peydró van 

exposar que, per diferents motius. professionals i 

personals, no poden seguir a la Junta. 

En Pepe Castellano i la Josefina Gómez van 

estar proposats com a nous membres de la 

Junta, i en Jaume Valls com a representant del 

grup de treball dels antifranquistes de I'Hospitalet. 

La nova Junta aprovada en Assemblea queda 

doncs amb la següent composició: 

Carles Santacana President i Responsable 

Secció Projectes 

Joan Camós Secretari i Responsable 

Secció Projectes 

Agustin Castellano Tresorer i Responsable 

Secció Babel'H 

Jaume Botey Responsable Secció 

Tutories 

Pepe Castellano Responsable Secció 

Activitats i Debats 

Manuel Dominguez Secció Projectes 

Ramon Fuste Responsable Secció 

Urbanisme 

Josefina GÓmez Responsable Secció 

Activitats i Debats 

Manolo Ortiz Responsable Secció 

Urbanisme 

Jaume Valls Representant Grup 

Treball Antifranquisme 

Membres no electes de la Junta (amb veu pero sense vot): 

Rosa Guinart Secretaria de I'entitat 

Montserrat Perelló Gerenta de I'entitat 

Es va destacar com a positiu des de la propia 

Junta sortint la participació de socis i 

col.laboradors en els diferents grups de treball 

dels projectes i activitats que ens havíem 

proposat. Creiem pero que cal mes dinamització 

des del Centre per implicar voluntaris a I'entitat. 

El balanq va ser mes negatiu a I'hora d'avaluar 

per la propia Junta sortint la Secció de 

Publicacions i la proposta d'Espai Debats, així 

com I'haver emprat pocs esforcos per a la difusio 

del nostre Centre. 

Pel que fa a la memoria economica, es va 

informar que enguany es tancava favorablement 

el pla d'actuacio que al llarg dels darrers anys 

s'ha seguit per sanejar el deficit historic i I'acumulat 

del'entitat. Ésa dir, hem eixugat el deficit (malgrat 

a nivell de tresoreria seguim tenint les dificultats 

de sempre...). 

PLA ACTUACIO I PRESSUPOST 1995 

Ens proposem seguir potenciant el servei de 

Babel'H, tutories, assessorament i acolliment de 

practiques. 

Molt especialment. cal fer un esforc per donar el 

tractament adequat a les publicacions, als 

debats i la difusio i dinamització de I'entitat. En 

aquest nova Junta pero no hem aconseguit un 

responsable de la Secció de Publicacions. Tot i 

així, comptem amb socis que s'han ofert per 

formar part del grup de treball. 

Estem en la fase final de revisio i posta a punt per 

la publicació del Manual d'Historia. 

Cal engegar de nou la dinamica del grup dels 

Tallers d'Historia de I'Associacionisme als barris. 

Pel que fa al Fons Festiu. tenim la previsió d'acabar 

d'informatitzar-lo i iniciar-ne I'analisi. 

Tocant al projecte "Coneixer I'Hospitalet: I'Hospi- 

talet es Escola". encara queda molta feina de 

revisió dels materials, preparació d'il.lustracions i 

confecciódels materialsdesuport, la qual anem 

fent en la mesura de les possibilitats i ritmes dels 

propis voluntaris i col.laboradors. 



Exposició bicicleta 1920-1995: tenim previst fer-la 

al voltant del mes d'octubre. Hi estan treballant 

el nostre soci Enric Gil i quatre col.laboradores. 

En la proposta d'Espai Debats els nous responsa- 

bles de la Junta. estan acabant de decidir el 

calendiari i projectes. 

Pel que fa la Secció de Publicacions. ben aviat 

presentarem el Quadern d'Estudis 1 1 ,  mono- 

grafic del Taller d'Historia de Collblanc - la 

Torrassa. 

Les obres de rehabilitació de la planta baixa. 

segueixen el seu curs. En el proper Full Informatiu 

us donarem mes informació de I'estat de la 

qüestió. 

Socis i socies. els dossiers de /a rnern@ria i Pla 

dAcfuaci0 estan a /o ~/ostr~~ d~sposicio en e/ 

laca/ del CEL 'H Engresqueu- ~ i ? s l  

-Useu /kntitat 

-Parfc/peu en prqectes o acti~.~ifafs 

-Porteu-nos no ves propostes 

Fes-fe feu e/ Centre/ 

Les previsions econ6miques per aquest any se- 

gueixen en la línia de la situació de crisi i ,  per tant, 

d'austeritat. 

En aquesta assemblea van quedar aprovades 

les noves auotes amb I'increment d'un 3'8%. 

2.500 ptes quatrimestrals socisles ordinaris 

5.825 ptes quatrimestrals socis/es protectors 

Es va aprovar tambe una quota jove (fins a 25 

anys) de 1.500 ptes quatrimestrals 

Us podem avancar que el conveni amb 

I'Ajuntament ja esta signat i ha quedat congelat 

pel que fa a I'import. Amb I'Ajuntament tambe el 

repetirem el conveni destinat al suport, manteni- 

ment i actualització de la nostra Base de Dades 

Bibliogrufica Babel'H. 

Lamentablement ens queda per resoldre el com- 

promís de subvencio des de I'area de Benestar 

Social pel Projecte "Coneixer I'Hospitalet. 

L'Hospitalet es Escola". Esperem pero que 

arribarem a un acord satisfactori pel CEL'H i pel 

Casalet. 

La subvenció del CPCPTC del Departament de 

Cultura de la Generalitat no ha estat 

incrementada tal i com demanavem, pero se'ns 

ha mantiguda la mateixa quantitat que I'any 

i assa t. 

El suport des de Benestar Social de la Generalitat 

queda reduit en un 40% (percentatge en que 

han rebaixat el seu propi pressupost). 

Enguany comptarem tambe amb una subvenció 

de la Diputació per als projectes de Babel'H, 

Arxiu Festiu i I'Espai Debats. 

Pel que fa a petites subvencions de que havíem 

gaudit en d'altres anys per projectes o 

publicacions, enguany sera molt difícil disposar- 

ne. La retallada dels pressupostos, tant 

institucionals com del sector privat, ens afecta- 

ran aquest any 1995 de forma important. 

Si a@Ú en L,G/ una inforrnacii rnSs detg//oda, 

tomb8 feniu e/ dossier econdrnlc o /o  ostro tro 

disposici6 i, per descornpfaf. tofes /es 

expkcacions que us ca@uin. 

informacions d'interes 
cel'h 

BABEL'H A LA UAB 
DIFUSI@ DE LA BASE DE DADES 

Com ja sabeu, al llarg d'aquests durrers anys 

hem estat en col.laboraciÓ amb el Servei de 

Documentació d'Historia Local de la Universitat 

Autonoma. Aquest Servei disposa d'una base de 

dades d'historia local contemporanis de 

Catalunya, amb un volum de 35.000 registres, 

que a mig termini seran accessibles a través de 

la xarxa VTLS per a les biblioteques populars de 

la Diputació de Barcelona. 



luil infcnm.ilu : num U, mig lW5 

El Servei de la UAB vol ampliar la seva cobertura 

bibliografica mitjancant col.laboracions 

d'intercanvi amb centres d'estudis locals i 

comarcals, creant una xarxa de producció de 

bases de dades. 

La Coordinadora de Centre d'Estudis de Parla 

Catalana, de la qual el nostre Centre n'és 

membre. s'ha afegit a aquesta iniciativa signant 

un conveni UAB, CEPC i Diputació. 

La Diputació de Barcelona aportara recursos 

economics i la UAB facilitara el seu suport tecnic 

per a la creació de noves bases de dades des 

del CEL'H. En el nostre cassom pioners en aquesta 

experiencia, la tenim creada des de I'any 1991. 

El que s i  farem al llarg d'enguany és adaptar-la 

de manera que s'hi pugui incorporar. L'Agustin 

Castellano ja hi esta posat. 

Les noves bases de dades que s'estan confec- 

cionant en aquests moments. i segons acord de 

conveni, pel 1995 són: 

-Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat: 

des de I'any 1994 vam iniciar un procés de 

col.laboraci6 materialitzat amb I'assessorament 

tecnic desdel nostre Centre d9Estudisi d'intercanvi 

d'informació. 

-Centre d'Estudis del Bages 

-Institut dCEstudis Penedessencs 

Han manifestat també el seu interes en poder 

realitzar la Base de Dades per I'any 1996: 

- Centre d8Estudis d'lgualada 

- Centre d'Estudis d'Ossona 

-Institut d'Estudis Penedessencs (que ho realitzara 

pel Garraf). 

Si tot es confirma tal i com esperem, aquest 

any 1995 la Merce Artigas podro seguir al currec 

del servei d'atencio als usuaris de Babel'H. 

Recordeu que el seu horari es de dilluns a 

divendres, de 4 a 8 de la tarda 

Pel que fa a la utilitat i al creixement d'aquest 

servei, us indiquem algunes xifres (desembre '94) 

que ens semblen prou significatives: 

-Registres incorporats: 606 (creixement respecte 

I'any anterior d'un 130%). 

-Registres actualitzats: 2.21 1 (actualizatció d'un 

543% respecte I'any anterior) 

-Núm. biblioteques i centres documentals 

buidats: 1 1  

-Consultes usuaris/es telefoniques: 57 

-Prestec documents: 129 

-Adquisició noves publicacions: 3 1 7 

-Recerca bibliografica Babel'H assistida: 1 13 

-Sol.licitud llistat impresos per ordinador: 22 

-Nous usuaris any 1994: 1 14. 

-Curs formació per personal de biblioteques: 20 

alumnes (7 a 1 1  febrer). 

VOLS CALD0 
SOPA DE LLETRES 

CAL rea de Cultura de la Diputació de Barcelona 

va organitzar unes Jornades sobre Foment de la 

Lectura dins el seu programa de formació i 

reciclatge. S'hi van presentar un seguit de 

conferencies, taules rodones i experiencies al 

voltant de la lectura. Aquesta trobada va servir 

per debatre diferents aspectes com ara: "el futur 

de la lectura en el context multimedia". "el paper 

de la lectura dins la política cultural i educativa", 

"visions sobre el futur de la lectura". i d'altres. 

El grup Sopade Lletres del nostre Centre d'Estudis 

va fer la seva aportació i va presentar 

I'experiencia. novament retrobada, d'un 

col.lectiu que, bimensualment, s'aplega en els 

nostres locals per conversar, intercanviar i re- 

flexionar al voltant del paper de la lectura en el 

marc de la nostra ciutat. 



GRUP DE TREBALL 
L'HOSPITALET ANTIFRANQUISTA 

Al llarg dels darrers mesos d'enguany s'han anat 

autoconvocant diverses persones, homes i do- 

nes de I'Hospitalet, que d'entre molts altres van 

jugar un paper actiu en la lluita anti-franquista. 

Aquest grup promotor preten que, a partir 

d'aquestes trobades, es vagi extenent una crida 

amb I'objectiu d'aconseguir la implicacio del 

moxim de persones i alhora fer el recull oral del 

que és la memoria historica d'aquest període, i el 

de la documentació que en aquests moments 

esta disgersa. 

El Centre d'Estudis de I'Hospitalet i I'Arxiu Historic 

de la Ciutat des del primer moment els hem ofert 

el nostre recolzament, i hem participat en totes 

les reunions de treball. 

Des de I'Arxiu Historic, i en col.laboraciÓ nostra, 

s'ha creat un grup per comencar a fer entrevis- 

tes en profunditat. 

El Centre dlEstudis col.labora també en I'organit- 

zació de I'acte que es te previst pel dia 15 de 

juny, el qual preten ser una primera aparició 

publica per fer extensius els objectius, donar 

lectura a un manifest redactat pel grup promo- 

tor i cridar a una més gran participació. 

Entretant aquest grup estigui a I'aixopluc del 

CEL'H, han decidit que un membre del mateix els 

representi en les nostres Juntes. Com ja heu vist. 

aquesta representació queda aprovada en I'As- 

semblea General. 

"VICTORIOSOS I DERROTATS. 
EL FRANQUISME A L'HOSPITALET 1939-1 951 " 

Aquesta publicació ja ha estat recollida per la 

majoria dels socis i socies. Els que encara no la 

tingueu, teniu temps-fins el dia 30 de juny per fer- 

ho. Si no és així, entendrem que el vostre exemplar 

el podem posar a la venda. Els qui esteu interes- 

sats en comprar algun altre exemplar per fer un 

bon regal, recordeu que el podeu trobar a la 

llibreria Perutxo de I'Hospitalet, en les llibreries de 

distribució habitual de Publicacions de I'Abadia 

de Montserrat, i en el propi Centre d'Estudis. 

presentació llibre Sala Rambla Cinernes 1511 1194. ,4 la 

taula d'esquerra a dreta: Sra. Carme Arranz,Sr. Massot, 

Sr. Carles Santacana. Sr. Josep Benet, Sr. Llongueras i 

Sr. Casassas. 

Y , I  I 

Presentaco llibre Salo Rambla Cinemes 15 1 1/04 \lis- 

ta parclal del nombrós publlc 

PRESENTACIO QUADERNS D'ESTUDI 1 1  
TALLER BARRI COLLBLANC-LA TORRASSA. 

L'ASSOCIACIONISME 1960-1 980 

El Taller de Collblanc-la Torrassa es el tercer que 

es realitza dinsdel programa delsTallersd'Historia 

que tracten d'analitzar, partint de les experiencies 

delsve'ins, el moviment associatiu ques'ha donat 

en cada un dels barris que configuren la ciutat. 

Els objectius son identics als anteriors (Gornal i 

Bellvitge) pero el seu desenvolupament i 

elaboració final presenten unes característiques 

forca diferentescom a conseqüencia de la seva 

antiguitat. 



Recuperar la historra del moviment associatiu 

del barri Collblanc-la Torrassa durant el període 

1960-80 ha suposat també fer un repas a tota la 

historia del barri, des d'inicis del segle. quan ja 

podem comenqar a parlar de "barri". Sense 

aquest repas fora impossible arribar a entendre 

la seva evolució. 

L'autora d'aquest treball es la nostra socia Cristi- 

na Sala, membre del grup de Tallers. 

La presentació la tenim prevista pel proper dia 

29 de juny, a les 19'30 hores de la tarda. Mes 

endavant rebreu la invitació, on us concretarem 

el lloc. 

PREMIS I DE MAIG 1995 

Les Fundacions Rafael Campalans i Josep Co- 

maposada pretenen amb aquests premis donar 

un reconeixement a aquelles persones o entitats 

que s'hagin destacat d'una manera especial en 

la defensa i promoció dels valors de progrés i 

d'igualtat, en el ambits de memoria popular, de 

pensament i d'iniciativa social. 

Agrai'm al nostre soci Manuel Massuheras I'haver 

presentat la nostra candidatura al Premi a la 

Memoria Popular. El premi ha estat concedit al 

programa de TV3 "operació Nicolai" de Maria 

Dolors Genoves. Ens satisfa pero dir-vos que hem 

quedat entre els finalistes. 

V MEMORIAL JOSEP JANES I OLIVE 

Aquest certamen literari I'organitza el Centre la 

Torrassa, Enguany es el primer que el Centre 

d'Estudis hi participa com a membre del Jurat, i 

estem complaguts que els nostres amics de la 

Torrassa hagin comptat amb nosaltres per for- 

mar-ne part. Valorem molt positivament haver 

fet aquesta incursió en el terreny propiament 

literari, de I'imaginari, de la ficció, acostumats 

com estem a moure'ns en terreny mes pragmatic 

de les ciencies socials, de I'ensenyament, la 

historia ...  

Ens han representat la Merce Artigas i la Montse- 

rrat Solanas. dues amigues i socies, a les quals 

agra'im la seva col.laboraci6. 

Si us interessa la publicació que se n'ha fet, esta 

a la vostra disposició al local del CEL'H. 

altres informacions 
d'interes 
D'ABANS D'AHIR 

Homenatge a Justa Goicoechea organitzat per 

ERC: es va realitzar el passat mes de marc i hi va 

participar en Joan Camós com a historiador del 

Centre d'Estudis i especilista de I'epoca republi- 

cana en I'Hospitalet. 

Edició de I'Atles del Baix Llobregat: I'obra 

coeditada pel Centre d'Estudis del Baix Llobregat, 

el Consell Comarcal del Baix Llobregat i I'lnstitut 

Cartografic de Catalunya. va ser presentada 

públicament el propassat 21 de marc. Amb la 

clara voluntat d'esdevenir instrument de 

coneixement i d'identificacló de la realitat co- 

marcal, pot considerar-se com una síntesi atrac- 

tiva -sense cap precedent comarcal i garebe a 

tot Catalunya- que descriu amb certesa la co- 

marca del Baix Llobregat, És una obra de 67 

autors especialistes, te 219 pagines, i un ampli 

aparell cartografic. En tenim un exemplar en el 

Fons per a la vostra consulta. 

Miscel.lania en honor al Doctor Casimir Martí, 

membre del nostre Consell Assessor, presentada 

el mes d'abril al Palau Moja i publicada per la 

Fundació Salvador Vives i Casajuana. Les nostres 

felicitacions. 

Servei de Biblioteques, Ajuntament de 

I'Hospitalet: Informar-vos que aquest Sant Jordi 

es va inaugurar el projecte de "Biblioteca de la 

diversitat i la tolerancia" que ja esta en 

funcionament a la Biblioteca Popular de la Flori- 

da. 

lV Jornades Barcelona a I'Escola: "Pensar global- 

ment per actuar localment". Realitzades els dies 

8 i 9 de maig. La Carme Alzaga hi ha assistit en 

representació del projecte que estem 



desenvolupant: "Coneixer I'Hospitalet. 

L'Hospitalet es Escola". La documentació resta a 

la vostra disposició al local del CEL'H. 

Andreu Trias, 50 anys de cultura: des de les 9 del 

mati i fins a les 10 del vespre hi hagut tot un 

programa d'activitats dedicades al nostre amic 

i company Andreu Trias. Es va fer al Centre 

Cotolic el passat diumenge dia 21 de maig. El 

Centre d'Estudis, conjuntament amb 19 entitats 

mes, hem donat suport a aquesta idea. 

DE DEMA PASSAT 

Presentació tesi: La emigración andaluza (1900- 

1992). (Cronologia. aspectos demograficos, dis- 

tribuciones especiales y componentes socio- 

economicos de la emigracion andaluza en Es- 

paña). Darrera aquest títol tan llarg hi ha un 

autor que es diu Joaquin Recaño.soci del CEL'H. 

La presentació sera al Saló de Grausde la Facultat 

de Geografia i Historia el proper 31 de maig del 

1995, a les 1 1  del mati. 

Participació ciutadana: acte organitzat per la 

CONFAC i la Federació d'AAVV de I'Hospitalet. 

Lessessions que es realitzaran al llarg de tot el dia 

es faran a I'Auditori Barradas el proper 17 de juny. 

Tesi doctoral: "El creixement desbordat de la 

ciutat", de la Silvia Elias Roman. La seva lectura 

va tenir lloc el passat juliol del 1994. Volem ara a 

nivell local fer-ne des del Centre d'Estudis la 

presentació. Esta prevista per a finals de juny: 

rebreu puntualment la invitació. 

II Congres de Cultura Tradicional i Popular Cata- 

lana 1995-96: organitzat pel CPCPTC del 

Departament de Cultura de la Generalitat. El 

nostre ambit de discussió es prepararo des d'ara 

fins a la sessió plenaria (cap el mes d'octubre). Us 

demanem a tots els que hi estiu interessats que 

en el termini d'una setmana us poseu en contacte 

amb la Montserrat. 

III Congrés Internacional d'Hist6ria Local: previst 

pels dies 17 i 18 de novembre del 1995 al pati 

Maning de la Casa de la Caritat de Barcelona. 

Organitzat per la Diputació de Barcelona i 

I'Avenc. 



ANOTEU-HO A L'AGENDA! 

Dia 3 1 de maig: lectura tesi doctoral d'en Joaquin Recaño al Saló de Graus de la 
Facultat de Geografia i Historia (v, interior Full Informatiu), 

Dia 1 5  : taula rodona IIHospitalet Antifranquista a I'Auditori Barradas, 

Dia 29 de juny: presentació Quaderns dlEstudi 1 1, Taller del barri Collblanc-la 
Torrassa, 

Finals de juny presentació al local del CEL'H de la tesi doctoral "El creixement 
(dia a concretar): desbordat de la ciutat" de Silvia Elias Roman, 

edita: amb el patrocini: 

L ' H O S P I T A L E T  I B r \ I X  L L O B R E G A T  


