
 
El cel’h comunica 

Informació març 2005 
 

US CONVIDEM A LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  
L’ABANS. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Recull Gràfic 1890-1965 
 
Dijous 17 de març al Centre Cultural Barradas ( Rambla de Just 
Oliveras,56), a dos quarts de vuit del vespre (19h 30’)  
 
Autora: Mireia Mascarell i Llosa 
Promotor i editor: Editorial Efadós, SL. Col·laboradors: Ajuntament de l’Hospitalet. Arxiu Municipal 



 
L’Abans de l’Hospitalet de Llobregat és una publicació que 
incideix en la història de la nostra ciutat a partir de fonts 
de  memòria oral i gràfiques. Des del Cel’h celebrem 
aquesta iniciativa que enriqueix alhora que complementa les 
obres generals sobre la història de la nostra ciutat com és 
el cas de la nostra publicació Història de l’Hospitalet. Una 
síntesi del passat com a eina de futur, basada en fonts 
documentals escrites.  
   
També expressar la nostra satisfacció que la  Mireia 
Mascarell i Llosa, historiadora, antropòloga i membre de la 
Junta del CEL’H, hagi estat la persona en qui l’Editorial 
Efadós va confiar aquesta recerca. I, agrair com entitat 
membre del Consell Assessor d’aquesta investigació a totes 
les persones que de manera entusiasta i desinteressada 
han dedicat el seu temps i donat suport a través del seu 

testimoniatge i aportacions de fotografies. Enhorabona a tots i totes! 
 

US RECOMANEM L’OBRA DE TEATRE 
EL GALÁN FANTASMA,de Calderón de la Barca  
Al Teatre Tantarantana (c.de les Flors, 22 BCN) fins el dia 13 de març 
 
Una excel·lent obra produïda pel Teatre del Repartidor de l’Hospitalet amb 
versió i direcció de Pepa Calvo i producció executiva de Francisco J. Basilio 
( Basi com molts el coneixeu, soci del CEL’H). Felicitats! 
 
Els que us decidiu anar-hi gaudireu d’un descompte especial. Cal, però, 
trucar al Basi (dient el dia i hora ) i us reservaran les entrades. Telèfon 629 286 641
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