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14,15 I 16 D’OCTUBRE 
Vé CONGRÉS DE LA COORDINADORA  
DE CENTRES D’ESTUDI 

“En l’actualitat el paisatge està 
assolint reconeixement com a objecte 
d’interès social, que es tradueix en 
iniciatives socials i polítiques que 
contribueixen a la seva millora i 
valoració com a patrimoni 
col.lectiu...” 
 
El Congrés s’ha estructurat en 4 
àmbits: 1. Paisatge rural: herència i 

transformació; 2. Turisme, patrimoni i paisatge; 3. Paisatge urbà: ciutats i pobles en 
transformació i 4. Art, literatura i paisatge. 
 
La Mireia Mascarell i el Miguel Solana, membres de la Junta del CEL’H formen part del Comitè 
Científic i Organitzador. En representació del nostre Centre hi participaran i aniran a Maó 4 
associats/es. Per a més informació del Congrés www.ccepc.org o trucar al CEL’H. 

 
18 D’OCTUBRE  
INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ “ FENT VIA”  
CENTRE CULTURAL BARRADAS A LES 20H 
 
EXPOSICIÓ ITINERANT DELS 150 ANYS DE LA LÍNIA DE FERROCARRIL 
BARCELONA- MOLINS DE REI.Del 18 d’octubre al 27 de novembre 

 
L’exposició està pensada com un recorregut cronològic del que va 
ser la implantació del tren a les poblacions de Barcelona-Sants, 
l’Hospitalet, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i 
Molins de Rei. Aspectes com el de la construcció de les 
infrastructures fins la importància, tant socialment com 
econòmicament, d’aquest “nou” mitjà de comunicació, són els que es 
plasmen en aquesta mostra. També aprofitem l’arribada de 
l’exposició a la nostra ciutat, per recordar el personatge de Pau 
Sans i Guitart en les seves facetes més significatives: l’ 
Hospitalenc, el ferroviari, el poeta i el polític;  s’ha incorporat 
també, un recull històric fotogràfic referit exclusivament a 
l’Hospitalet, a fi d’adornar-nos de la importància que va tenir el 
ferrocarril en el desenvolupament de la nostra ciutat.  A banda, 
s’han elaborat materials didàctics adreçats a l’alumnat d’educació 
infantil, primària i secundària i s’ofereixen visites escolars guiades 
per un monitor/a.  

http://www.ccepc.org/


 
DISSABTE DIA 15 D’OCTUBRE. TORNA EL CORRELLENGUA A L’HOSPITALET !  
 
La Coordinadora d’ Associats per la Llengua Catalana, CAL de L’H, de la qual forma part 
el CEL’H, conjuntament amb altres associacions de la ciutat, ha previst per al 
Correllengua 2005 un seguit d’activitats que enguany, a banda d’altres actes d’adhessió 
es concentraran al barri de Bellvitge. Mes endavant us farem arribar el programa 
detallat de la Jornada! 

 
PREVISIÓ DEL VOSTRE TEMPS. RESERVEU-VOS AQUESTES DATES! 
 
DIVENDRES DIA 14 D’OCTUBRE. CONFERÈNCIA LLUÍS COMPANYS, EL 
CATALANISME  I L’ESTATUT DEL 1932.A càrrec de l’historiador Ramon Alquézar. 
Sala d’actes de la Regidoria del Districte I a les 19h.  
Acte organitzat conjuntament amb la Regidoria del Districte I, d’adhesió al Correllengua 
2005 de l’Hospitalet. Més endavant rebreu la invitació! 
 

DIJOUS DIA  10 DE NOVEMBRE. ASSEMBLEA GENERAL D’ASSOCIATS I ASSOCIADES. Sala 
d’actes del local del CEL’H a les 19h. Ben aviat rebreu una carta explicativa sobre aquesta 
convocatòria. 

 
SERVEIS DEL CEL’H QUE TORNEN A  ESTAR A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 
 
BABEL'H. Atenció personalitzada al públic i consulta del fons bibliogràfic i base de dades d’estudis 
referents a la ciutat de l’Hospitalet i al seu context comarcal i metropolità. S’adreça: a tot tipus de 
públics.  
Dies i horari d’atenció: de dilluns a divendres de 16h a 20h.  
On podeu consultar la Base de Dades BABEL’H ? Al local del CEL’H amb atenció personalitzada als 
usuaris/es. A través de la interfície entrant al nostre web: http://www.celh.org o bé a través del 
Portal de la ciutat de l’Hospitalet: http://www.canal-h.net.  
 
Suport als treballs de recerca (TR) de batxillerat. Acolliment personalitzat als alumnes de TR 
proposats des de les diferents modalitats de Batxillerat sobre temes relacionats amb l’Hospitalet. 
S’adreça: a l’alumnat i tutors/es de Batxillerat dels Centres Educatius de l’Hospitalet.  
Dies i horari d’atenció: dimarts i dijous de 16 a 20h. Per concertar entrevistes amb els tutors/es i 
informació: de dilluns a divendres, matins de 10 a 14h. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS DE CIUTAT QUE US RECOMANEM DES DEL CEL’H:  

 
Organització i lloc : Biblioteca Central Tecla Sala:  
 
Presentació dels  llibres: 
“La biblioteca, el cor de l’escola” de Jaume Centelles. Premi Rosa Sensat 2004. Dimarts, 4 d’octubre, a les 18h.
“Ministros anarquistas”, de Dolors Marín. Dimarts, 18 d’octubre, a les 19,30 h 
 
Cicle “Paraules a la tardor” :  
“Duet de poetes” amb Jesús Lizano i Enric Casasses, presenta Núria Martínez Vernis. Dissabte, 1 d’octubre, a les 
20,00 h
“Lectura en veu alta” llegeix Mercè Arànega textos de Pere Calders i Víctor Català. Activitat d’adhesió al 
Correllengua. Dissabte, 15 d’octubre, a les 20,00 h 
 
ICV de l’Hospitalet ha convidat el  CEL’H conjuntament amb la  resta d’entitats de la ciutat a la presentació 
pública de la Campanya “ A l’Hospitalet, primer les persones. Una ciutat per conviure, créixer i ser feliç”. 
El document elaborat per aquesta formació política, es posa a disposició de les entitats de la ciutat amb la intenció 
d’obrir un procés participatiu i recollir les opinions i aportacions que es considerin oportunes a partir del dia 25 
d’octubre. Acte públic de presentació: dia 25 d’octubre. Biblioteca Tecla Sala a les 19,30h      

http://www.celh.org/
http://www.canal-h.net/
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