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L’ENTITAT
Comencem aquesta memòria amb un regust amarg. Tot i que l’entitat ha tornat a tancar
l’any amb un balanç més que positiu pel que fa al volum d’activitats, al nombre
d’assistents als actes, al voluntariat habitual que col·labora amb nosaltres 15 persones de
forma estable i 27 de forma puntual en alguns dels projectes que desenvolupem. Bona
part d’aquest voluntariat puntual l’hem d’ubicar en les publicacions que edita l’entitat..
Tot plegat en un marc de contenció econòmica, fruit de la congelació del conveni de
l’ajuntament i de la dificultat de trobar patrocinis i aportacions per a projectes que podem
dir són minoritaris. Malgrat aquesta situació de contenció podem dir que hem estat
capaços d'equilibrar el pressupost un any més.
Pel que fa al capítol d’associats aquest any no ha estat gens positiu. Començant per la
pèrdua de Jaume Botey el passat mes de febrer i continuant per la defunció de Pep Ribas,
sumades a 5 baixes per motius diversos. Mentre que en l’apartat d’incorporacions només
hem comptat amb una nova incorporació.

Però malgrat tot el CEL’H ha continuat

treballant en la seva línia: de fer ciutat, de fer cultura i de treballar per les persones que ha
estat i ha d’estar el millor record i homenatge a aquests dos socis i personatges destacats
de l’entitat.
Tornant a la valoració de la memòria pròpiament dita, continuem amb el que suposa el
manteniment de les relacions da caire més institucional, l’ajuntament, la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, la Fundació Institut Ramon muntaner i Coop 57.
Pel que fa a Coop 57, la vinculació continua essent econòmica i en relació amb
l’Ajuntament continua la relació econòmica i de col·laboració en projectes amb la
regidoria de Cultura i d’Educació amb les que també ens reunim tres o quatre vegades
l’any. En relació a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, continuem amb
representació a la seva junta (Marcel Poblet) i col·laborant en allò que ens és comú. I en
relació a la Fundació Institut Ramon Muntaner, continuem assistint als diferents actes que
organitzen i participant en els projectes en els que hi tenim cabuda.
Però la línia de l’entitat de treballar per la ciutat també ens porta com cada any a potenciar
les relacions amb les entitats, especialment de la ciutat, institucions culturals i centres
culturals (26). D’aquestes relacions destaquem la vinculació que tenim amb l’Espai de
ciutadania que continua disposant de la seu del CEL’H per a les seves trobades tot i que
aquest any s’ha repartit amb altres espais. Aquest any l’Espai de Ciutadania ha utilitzat la

nostra seu 4 vegades.
Però les relacions s’estenen a altres àmbits. Mecenix: plataforma editorial de
micromecenatge; Cooperativa Abacus i llibreria Pertuxo com centres de distribució de les
nostres publicacions. Una distribució que durant el 2018 ha augmentat gràcies a la feina
de Vicens Sabater que ha fet possible que les nostres publicacions estiguin en quioscos,
llibreries i papereries d’altres barris de la ciutat.
El 6 de març es va fer l’assemblea de l’entitat amb la presència de 34 associats i
associades, el 21,51% dels socis el que representa un
2,5% més respecte de l’any anterior. Aquest any
l’assemblea va anar acompanyada d’una xerrada
presentació

del

Servei

bibliogràfic de l’entitat que va
anar a càrrec de la Lídia
Santacana que és l’encarregada del Servei bibliogràfic i de
documentació de l'entitat. Aquesta presentació va comptar amb
l'assistència de la Pepa Prieto responsable de l’Arxiu de
l’Hospitalet i de la Carina Leyes responsable del servei
bibliogràfic i de documentació del mateix arxiu.
El dia 3 de juliol es vam fer el sopar de final de curs. Abans del sopar es va fer la visita a
l’exposició «L’Estaca: l’eina del somni», organitzada per l’associació Foment de la
Informació Crítica de l’Hospitalet, que estava instal·lada a la Biblioteca Central Tecla
Sala. A la visita hi van assistir 40 persones que després es van quedar al sopar de final de
curs que es va fer a la seu del
CEL’H.

L’entitat continua col·laborant i organitzant activitats vinculades a la cultura de la Pau. En
aquesta línia continua essent una de les entitats promotores de les trobades que cada
primer dilluns de mes es fan a l’acollidora en defensa i com a suport de les persones
refugiades.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Pel que fa a la presencia del CEL’H en intervencions ciutadanes, renovem la participació en la
majoria de Projectes de continuïtat.
En relació als consells ciutadans val a dir que mantenim la presencia en:
Consell Educatiu amb la representació de la M. Pilar Massana. Pel que fa a l'assistència a aquest
consell, hem estat presents en les reunions dels dies:
Consell Social. En aquest consell la representació recau en la persona de Manuel Domínguez.
Aquest any hem estat presents en les reunions dels dies: 9 de gener,
Comissió del Nomenclàtor. En aquesta comissió Joan Camós representa l’entitat. En aquest
espai hem assistit a les reunions dels dies.
A nivell municipal també som a:
Observatori de la Infància. L’Ada Cid és la representant del CEL’H.
També formem part del Pacte Local per l’Ensenyament.
Padrins del riu (Genís Pascual): D’aquest grup estat presents a totes les reunions, dues de les
quals s’han fet a la seu de l’entitat. Els dies 15 de febrer i 15 de març.
A partir d’aquest any també ens incorporarem al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de
l’Hospitalet i a la Taula Comunitària Les Planes– Blocs Florida.
Taula de Desenvolupament Econòmic i d’Ocupació.
Taula Sectorial de Cultura. Amb la presencia de Manuel Domínguez. Pel que fa a les reunions
hem estat presents en les dels dies 13 de febrer.
Acabem ressaltant la participació a les Jornades Cientificotecnològiques de la ma de Genís
Pascual.
Aquest any, hem participat en la «Reflexió estratègica de l’arxiu municipal». El dia 21 de febrer,
Joan Camós va assistir a una reunió de treball que es va fer al mateix arxiu.
D’altra banda, pel que fa als espais de participació ciutadana, el CEL’H
continua formant part de l’Espai a Debat, i continua com a seu de
trobada d’aquest grup d’entitats locals. Aquest any el CEL’H ha acollit 4
reunions del grup.

Com a membre del grup de treball dels Padrins del Riu, el CEL’H
també ha cedit el seu espai per trobades i reunions de treball. El
CEL’H va ser la seu de les trobades dels dies 13 de febrer i 13 de
març.

El 10 de març el CEL’H va ser present un any més a la 21è Edició del
«Certamen Poètic “Andreu Trias”», organitzat pel Centre Catòlic de
l’Hospitalet.

El dia 17 de març, el Marcel Poblet i l’Enric Ferreras van representar el
CEL’H en l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana que es va fer a Lleida. En aquesta assemblea el Marcel Poblet
va ser reelegit com a vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora.

El 3 d’abril vam encetar una nova col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet. El Centre
d’Estudis és una entitat col·laboradora d’aquest projecte i cedeix la seu els dimarts de 16 a 20
hores com espai d’atenció a les consultes sobre aquesta nou Ateneu. La persona responsable del
servei és l’Alba.
El dia 9 d’abril, Manuel Domínguez va formar part del Jurat del «3r Concurs de Comic i Dibuix D2

de Monuments i Edificis Històrics de Collblanc– La Torrassa». Relacinat amb aquesta activitat
organitzada per l’Associació d’AMPAS de Collblanc– La Torrassa, el Manuel Domínguez també va
assistir en representació del CEL’H a l’acte de lliurament dels premis que es va fer a l’Auditori de
l’escola Sant Jaume el 15 d’abril. En aquesta edició s’han presentat 514 dibuixos amb participants
que anaven des de l’any fins als 17 anys.
En la junta directiva del 10 d’abril es va acordar donar suport a la
proposta presentada per la Plataforma Pedro Álvarez que demana posar
el nom de Pedro Álvarez a l’actual Plaça Granada , coneguda com a
plaça dels escacs.

Aquest any el RECERCAT apareixerà en dos apartats de la memòria. Apareix en aquest de
Participació ciutadana perquè no deixa de ser un acte de presencia en el marc de Catalunya i de
la Fundació Institut Ramon Muntaner per als centres d’estudis però també és un espai de cultura i
projectes i aquest any el CEL’H hi ha presentat un dels seus projectes tal i com veurem en l’apartat
corresponent. Però pel que fa a la participació ciutadana el CEL’H va presentar les seves darreres
publicacions i va ser representat pel Manuel Domínguez i la Natalia Piernas, tot plegat els dies 13,
14 i 15 d’abril a Manersa.
El dia 2 de maig el CEL’H va ser a l’acte de lliurament del Premi Memorial Joan XXIII, que es
va fer a l’Auditori Barradas.En aquest acte, Josep M Valero de la Junta del CEL’H va recitar
un poema de Pere IV.

El 18 de maig també vam ser a l’acte que es va fer al Jaume Botey a
l’església de Santa Anna de Barcelona sota el lema «construïm

l’esperança». L’acte va comptar amb la presència de persones
vinculades a l’entitat.

El dia 29 de maig, una representació de l’entitat
va participar en l’acte de Reconeixement que IC
i EUiA va fer al Jaume Botey a la Sala Barradas.

Un any més el CEL’H va donar cobertura a diferents grups de dones que van participar la «Festa

de la Diversitat de Collblanc– La Torrassa »el dia 10 de juny al Parc de la Marquesa.

El CEL’H va donar suport a la iniciativa de posar Stolpersteines a la nostra ciuat. Stolpersteine
que en alemany significa "pedra que fa ensopegar" i vol servir per recordar i homenatjar les
víctimes del nazisme i lluitar contra l'oblit. Actualment, n´hi ha més de 60.000 repartides a més de
1.800 localitats d´una vintena de països europeus, com Alemanya, França, Itàlia, etc. A Catalunya
ja se n’han col·locat a diferents poblacions i Esquerra Republicana va presentar una moció al Ple
perquè l’Hospitalet de Llobregat s’afegeixi a aquesta iniciativa.
Els stolpersteine són llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d’una
fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col·loquen
al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de
l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de manera
especial a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació
industrialitzada dels nazis.
No només es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents, incloent-hi
persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També recuperen la memòria
d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta
manera i d’una forma simbòlica, els stolpersteine reuneixen a les famílies o grups de persones
separades per la deportació.
El CEL’H ha considerat aquesta iniciativa molt positiva ja que lliga força amb la línia d'actuació
que desenvolupem de Recuperació de la memòria històrica i democràtica a la ciutat.

El 13 de juny va tenir lloc el gran «Homenatge de la ciutat de l’Hospitalet a Jaume Botey i

Vallès.» Un acte que va ser organitzat pel Centre d'Estudis , El Casalet, L’Espai de Ciutadania i
l’Ajuntament de la ciutat. L’acte es va fer al Teatre Joventut que va ser cedit per l’Ajuntament..
També va comptar amb la participació de l‘Escola de Música de la ciutat que va aportar alguns
dels seus professors i que van interpretar les peces musicals que es van seleccionar per a l’acte i
que tenien un especial interès i significació per la persona del Jaume A l’acte hi van participar
nombroses persones que van glosar les accions dels diferents àmbits en les que va destacar i va
tenir una part important el Jaume Botey. L’acte va ser conduit per J. M Valero i Núria Toril que
també van ser-ne els dissenyadors i que van comptar amb diferents persones en la part de
producció. Alfonso Salmerón, Lídia Santacana, Vicens Sabater i l’equip tècnic del Joventut. També
es va comptar amb la col·laboració de Genís Pascual i Òscar Garcés que van ser els encarregats
d’enregistrar l’acte i de Ferran Vives que va fer fotos de l’acte.
De fet les fotos que podeu veure en aquesta memòria són seves.

Del 25 al 28 de juny Manuel Domínguez va participar en el «Procés d’innovació pedagògica al

Museu », que es va fer al mateix museu.

El 19 de juliol, el Manuel Domínguez va ser l’encarregat de fer el pregó de la Festa Major de la
Torrassa.
Com ja és habitual el CEL’H va tornar a estar present als actes
commemoratius de la diada nacional de Catalunya, l’11 de
setembre. Aquest any amb un doble interès, recordat per
l’ajuntament de la ciutat com és els 25 anys de la proclamació per
part del parlament dels segadors com a himne nacional de
Catalunya i de l’altra amb els empresonaments i exiliats producte
del Referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
Aquest any els representants del CEL’H a l’ofrena van ser el Manuel
Domínguez, president, la M. Pilar Massana, vicepresidenta, el
Vicens Sabater i el Genís Pascual, vocals i l’Enric Ferreras, director
de l’entitat.
El dia 20 de setembre, la M. Pilar Massana va assistir a la lliçó inaugural del nou curs acadèmic
que amb el títol de «lliçons de vida resilent» va fer l’actor, guionista , director i humorista José
Corbacho i l’alumna de l’institut Rubió i Ors, Khaoula Azdig, guanyadora del darrer certamen
d'oratòria 2018.
El CEL’H assisteix a la presentació dl llibre 36 dies
de tardor i 1 de primavera de la sòcia de l’entitat
Meritxell Borràs que es va fer el dia 4 d’octubre a la
sala d’actes del Centre Cultural Barradas.

El 17 d’octubre el CEL’H es va adherir al Llegat «Jaume Botey».
El 17 de novembre la Lídia Santacana i el Manuel Domínguez van participar en el « 1r Congrés

d’entitats», que es va fer al Centre Cultural Bellvitge-Gornal.

Un any més la ciutat va organitzar el dia de «La memoria democràtica» que com ja és habitual
es fa en diversos dies. Una de les activitats, va ser el dia 23 d’octubre amb la conferència “
Amaparo Poch. Su lucha contra la ignorància sexual, la violència y la explotación de la mujer y la
infància” a càrrec d’Antonina Rodrigo. L’acte es va fer a Can Riera.
El segon acte d’aquesta commemoració va ser el dia 24 d’octubre amb l’Ofrena floral a l'estàtua
del Pont de la Llibertat. Ambdós actes van comptar amb la presència de representants del CEL’H.

El 28 d’octubre, el CEL’H va col·laborar de forma activa en la visita a Elna organitzada des de
l’Espai de ciutadania i dins de la Setmana de la Solidaritat , el CEL’H va dinamitzar aquesta sortida
que va acabar sent un èxit amb l'assistència de 117 persones de 17 entitats diferents de la ciutat.
En aquest viatge a una de les institucions més destacades de l’exili el CEL’H va ser-hi present amb
11 persones que s’hi van apuntar. La visita va tenir el plus de comptar amb les explicacions de
l’Assumpta Montella, autora de l’obra de referencia sobre la Maternitat d’Elna. El viatge també va
passar per la tomba d’Antonio Machado i la platja d'Argelers dos punts molt importants per la
historia de l’exili de la guerra civil espanyola.
Des del CEL’H es valora molt positivament el guiatge de l’Assumpta Montella perquè va saber
situar i posar al públic als diferents espais visitats.

DIVULGACIÓ
La Reforma Protestant ha estat una de les grans protagonistes d’aquest any. El Fòrum de
l’Hospitalet com a membre del Fòrum Interreligiós de
Catalunya ha organitzat diferents actes al voltant
d’aquesta nova efemèride. En primer lloc va organitzar
una Taula Rodona sobre els estereotips amb el títol
«Trencant etiquetes sobre la diversitat

religiosa».

Aquest acte es va fer al Centre Cultural Collblanc– la
Torrassa

i

va

comptar

amb

intervencions

de

representants de la tradició musulmana, sikh, catòlica i evangèlica. L’acte va comptar amb
l’assistència de 52 persones. L’acte va ser molt participatiu. L’acte va ser el dia 2 de febrer.
Dins de la Setmana de l’harmonia també es va organitzar l’exposició «Diversitat religiosa a

l’Hospitalet», que es va poder veure del 2 al 9 de febrer al Centre Cultural de Collblanc– La
Torrassa. Aquesta exposició formada per 15 plafons mostra les diverses i diferents tradicions
religioses que podem trobar a la ciutat. L’exposició és una mostra més de la voluntat de col·laborar
d’aquestes formes de viure i pensar la vida diferents que es troben en el dia a dia nostre.
Seguint amb el Fòrum de l’H el di a 7 de febrer 54 persones van seguir la visita a diferents espais
de culte de la ciutat. A aquesta ruta interconfessional també hi va assistir el senyor Enric Vendrell,
Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. La ruta va començar la
mesquita “Camí de la Pau” del carrer d’Orient on vàrem ser rebuts per representants d’aquesta
comunitat que ens van explicar els objectius els diferents espais de la mesquita, tot seguit ens
vam adreçar a la Plaça Espanyola on vàrem ser rebuts pel vicari de la parròquia dels
Desemparats, dins de l’església , ens van comentar les diferents escenes bíbliques de les pintures.
Un cop acabada la visita ens vam traslladar al carrer Rosselló, a tocar de la Ronda de la Torrassa,
a l’església Evangelista, on el pastor ens va comentar algunes de les característiques del temple i
les creences fonamentals en aquest 500 aniversari de la Reforma. Finalment ens vam dirigir a la
comunitat Sikh al carrer Rafael Campalans, sota el mercat de Collblanc, on vàrem ser acollits per
aquesta comunitat en el seu Gurundwara Nankasar , després d’explicar-nos algunes de les
característiques definitòries de la seva tradició religiosa, fórem obsequiats amb menjar, i, asseguts
a terra vam compartir arròs amb especies, xapata, i iogurt. Sobre les 9 del vespre acabàvem
aquest recorregut de coneixement i proximitat entre veïns de l’Hospitalet.
Dins de les activitats desenvolupades pel Fòrum també esmentem l’exposició «500 anys de

Reforma Protestant (1517-2017), que es va poder veure al Museu de l’Hospitalet del 13 de març
al 15 d’abril.

El 2 de febrer es va instal·lar l’exposició « 50 anys

del barri de Can Serra» a ‘Escola d’Adults de Can
Serra on es va poder veure fins el 16 de febrer. Els
plafons es van muntar al passadís de la planta
baixa i des del 30 de gener fins el 16 de febrer la
van veure els 550 alumnes que té l’escola.
El 16 de febrer estava prevista una xerrada per
part del Jaume Botey, malauradament no la va
poder fer i tot i
valorar la possibilitat de suspendre-la, la M. Pau Trayner que va
assistir a l’escola per informar del tema va acabar per fer la
xerrada que al final va esdevenir un acte d’homenatge a Jaume
Botey. A aquesta xerrada hi van assistir 35 persones.
Aquesta primera col·laboració amb l’Escola d’Adults ha resultat
molt positiva i ja s’està pensant en altres col·laboracions futures.
De fet , es van organitzar 2 rutes per la ciutat pels alumnes de l’Escola d’Adults. Aquestes rutes es
van fer el dia 20 de febrer. La primera al matí guiada pel Joan Camós i la segona a la tarda
guiada pel Manuel Domínguez. L’assistència va ser tot un èxit, 90 persones ja que es van omplir
els dos autocars.
El 19 de febrer , l’exposició « 50 anys del barri de Can Serra» , va passar de
l‘Escola d’Adults a la Residència Francisco Padilla. En aquest centre d’atenció a
les persones grans es va poder veure l’exposició del 19 de febrer al 4 de març.
En aquest centre van poder veure l’exposició un total de 250 persones entre el
personal de la residència els residents i els visitants. A més a més es va
utilitzar l’exposició com a suport per activitats de reminiscència i tertúlia .
Activitats que han servit per parlar molt del barri entre les persones que el
coneixen de fa més temps.
El 21 de febrer es va fer una homenatge a la persona d’Inocencio
Salmerón que va servir per potenciar una mica més tota la feina
que aquest senyor ha fet en relació a la historia de Collblanc i la
Torrassa. L’acte que es va fer al Centre Cultural Collblanc-la
Torrassa va comptar amb el suport i la col·laboració del CEL’H
que va intervenir en la persona de Manuel Domínguez a banda de
comptar amb l'assistència d’altres membres de la junta. L’acte va comptar amb l'assistència de 52
persones.

El 13 de març l’Associació Hospice.cat, que treballa
per l’acompanyament al final de la vida de les
persones va organitzar una sessió informativa que va
anar a càrrec de Mercè Juan, presidenta de
l’associació, infermera i antropòloga.
L’acte es va fer la seu del CEL’H amb el títol
«L’acompanyament al final de la vida». Malgrat la
temàtica de la xerrada només hi van assistir 5
persones.
Pel que fa a la divulgació esmentem la col·laboració que el CEL’H ha donat a l’exposició «Un dia

cualquiera». Una exposició del fotograf Manu Brabo, premi Pulitzer 2011 que mostra la realitat dels
confflictes bèlics del pròxim orient. Aquesta
exposició produida pel National Geographic ha
arribat a la ciutat dins de les activitats que
programa el Districte Cultural.
El Centre d’Estudis ha posat a disposició del
Districte Cultural un grup de persones per a fer
de guies als visitants i també ha donat suport a
la difusió. Fruit de la difusió del CEL’H ens
podem anotar dues visites d’alumnes de l’IES
Margarida Xirgú amb un total de 48 alumne si un grup de 4 membres dels mossos d’esquadra.
L’exposició es va ubicar a la planta superior del Mercat de La Florida i es va poder visitar del 15 de
febrer al 25 de març.
Tot i que a l’hora de fer la memòria hem valorat la conveniència de fer la ressenya d’aquesta
activitat a Divulgació, hem de dir que també es podia haver posat en l’apartat de Cultura de la Pau,
un dels motius que ens va portar a acceptar la participació en el projecte va ser precisament que
des de la junta es valorés que aquesta mostra servia també per a la sensibilització per a fomentar
la cultura de la pau.
El CEL’H com a membre de

l’Espai de Ciutadania, i tenint en

compte que Jaume Botey era una de les persones convidades a
participar en aquesta taula , va donar especial importància a la
xerrada– col·loqui sobre «Renda Garantida Ciutadana», que es va
fer el dia 21 de març a Can Riera i que va comptar amb la
participació de Diosdado Toledano i Carmen Martínez i que va
comptar amb l’assistència 54 persones.

El 23 d’abril el CEL’H va estar un any més a la Fira de Sant
Jordi. El CEL’H va presentar les darreres publicacions que ha
editat. Els Quaderns d’Estudi 31; Amatxus, de M. Ángeles
Garcia–

Carpintero

i

Formació

professional.

Bones

Pràctiques a l’Hospitalet de Llobregat, coordinada per
Enric Roldán i Pep Vallecillos. Com en altres anys va ser a
l’estand que organitza el Servei de Biblioteques de la ciutat.
Aquest any també vam compartir espai amb el soci i col·laborador Jesús Vila que va presentar

Primeras letras L’Estaca: l’eina del somni.
El 10 de maig es va fer la primera de les 4 Rutes Candel
programades per aquest any. Aquesta ruta va comptar amb
l’assistència d’11 persones. Aquesta Ruta va tenir el suport de
l’Associació de Comerciants de Collblanc– La Torrassa,
l’Ajuntament de la
ciutat, el Centre de Normalització Lingüística de
l’Hospitalet, La Fundació Institut Ramon Muntaner i
la Diputació de Barcelona.

El 15 de maig la Marta Piera va fer la xerrada «Història

de l’Hospitalet». La conferència es va fer al Centre de
Normalització Lingüística de la ciutat i va comptar amb
una vintena d’assistents entre alumnes i professors del
CNL.
Una vegada més el CEL’H ha col·laborat amb una
institució de referència a nivell local.

Els dies 24 de maig, 7 de juny, 9 de juny i 21 de juny es va poder veure l’exposició « 50 anys del

barri de Can Serra» a l‘Institut Torras i Bages del barri de Can Serra. L’exposició es va muntar dins
dels actes de commemoració dels 50 anys de l’institut. El balanç va ser força positiu ja que
l’exposició va ser vista per 173 persones. Els responsables de l’organització de la commemoració
d’aquest aniversari han valorat molt positivament la feina feta des del CEL’H.

Amb motiu de la Festa Major del barri de Santa Eulàlia el CEL’H va organitzar una « Ruta Candel

per Santa Eulàlia.» Aquesta ruta s’emmarcà dins del projecte Els altres catalans. L’Hospitalet de
Paco Candel. L’activitat es va fer el dia 31 de maig i va comptar amb l’assistència de 47 persones.
Aquesta és una activitat que compte amb el suport de la Diputació de Barcelona, L’Institut Ramon
Muntaner i que organitza el Centre d’Estudis amb la col·laboració de l’Associació de Botiguers del
barri.

El 18 de juny es va posar en marxa una nova proposta lúdico– cultural. «Ramblejant». Ramblejant
és una ruta per la Rambla Just Oliveras que
de forma teatralitzada i amb alguns cameos,
vol donar a conèixer la història d’aquesta
important arteria ciutadana. L’activitat es va
estrenar coincidint amb la festa major del
barri centre. A la visita hi van assistir 38
persones que un cop acabada la ruta van
poder gaudir d’una copa de cava al Centre
Catòlic.
Aquesta activitat promoguda pel Centre
d’Estudis de l’Hospitalet va comptar amb el
suport i la col·laboració de l’Ateneu de
Cultura Popular, el Casino del Centre, el
Grup de Botiguers Centre– Sant josep i
Monrós Copi-foto.

«”La Gloriosa”, 150 anys després. La Revolució (?) de setembre de

1868 i els seus efectes a Catalunya».
Amb aquestes dues conferències s’ha volgut retre un record a aquest
esdeveniment de la història del país que no ha tingut la consideració
que es mereix un fet d’aquestes característiques.
L’aixecament militar amb suport civil que s’inicià a Andalusia el
setembre de 1868, i s’estengué ràpidament per tot el mediterrani, donà
pas al període conegut com a Sexenni Democràtic. Amb motiu
d’aquesta efemèride el CEL’H i el Museu de l’Hospitalet organitzen dues
xerrades. La primera el dia 18 de setembre a càrrec de Carles Santacana que va explicar
l’impacte d’aquest fet a nivell espanyol. Aquesta primera
xerrada va comptar amb l'assistència de 24 persones. I la
segona el dia 25 de setembre a càrrec de Manuel
Domínguez que va parlar de l’impacte de la Gloriosa a
l’Hospitalet.. Aquesta va comptar amb l’assistència de 21
persones. Les dues conferències es van fer a l’Harmonia.

Conferència a càrrec de Manuel Domínguez «Història de Santa Eulàlia». La conferència es va fer
el dia 11 d’octubre al Centre Cultural de Santa Eulàlia i es
va organitzar per al Grup de Dones de Santa Eulàlia. A l’acte
hi van assistir 37 persones.
Aquest acte va servir per continuar la relació que des de fa
uns anys es manté amb aquest grup de dones amb les que
s’ha col·laborat en diferents iniciatives des de l’any 2010.

El 15 d’octubre es va fer la tradicional conferència
commemorativa de l'afusellament de Lluís Companys.
Aquest any el ponent va ser Joan Montblanc i el tema va
versar sobre « L’empresonament franquista a l’Hospitalet

de Llobregat». L’acte es va fer a la sala de la Regidoria del
Districte I i va comptar amb l’assistència de 52 persones.

El 25 d’octubre el CEL’H va tornar a ser present en una activitat del Fòrum de l’Hospitalet. Aquesta
vegada va ser al col·loqui «Les religions separen?» . El col·loqui va
comptar amb la participació de persones de diferents religions i Jordi
López Camps va ser l’encarregat d'introduir el tema. A l’acabar el col·loqui
es va fer la projecció del documental “Watu Wote” (Tots junts). Un
documental que relata la gesta
d’un viatgers d’un autobús que
es van mantenir junts davant la
pretensió

d’uns

assaltants

terroristes que volien separar-los segons la seva religió,
fet que va provocar una matança. L’activitat es va fer al
Centre Cultural Santa Eulàlia.

El 7 de novembre es va fer una altra Ruta Candel. Aquest dia els
assistents van ser en la seva majoria alumnes del S 1 i del B3. En
total 26 alumnes amb el professor corresponent i 4 persones que
van assistir-hi a través d’una convocatòria feta des del CEL’H.
Aquestes rutes, recordem es fan gràcies a la col·laboració del CNL i
el suport de l’Ajuntament de la ciutat, la Diputació de Barcelona i de
la Fundació Institut Ramon Muntaner. La Ruta té una durada aproximada d’1 hora i mitja i durant el
transcurs de la ruta es van llegint textos de l’obra dels altres catalans que fan referència a
l’Hospitalet. Les lectures van a càrrec dels alumnes de català
del CNL, d’aquí que la ruta tingui un triple vessant. D’un banda,
conèixer l’obra de Paco Candel; un altre donar a conèixer la
ciutat i finalment el de col·laborar en la formació dels alumnes
dels cursos de català del CNL.

El 5 de desembre, el Joan Camós va ser l’encarregat de guiar un
nou grup en una de les Rutes Candel. Aquesta vegada els
assistents van ser un grup de 12 alumnes d’un curs inicial de català
del Servei Local de Català– CNL. La ruta va tenir una durada
aproximada d’1 hora i mitja i va ser seguida amb força interès per
aquests alumnes en la seva majoria procedents de fora de l’estat
espanyol.

OPINIÓ
Aquest any el CEL’H ha tingut presencia a la BBC d’Escòcia. El CEL’H va organitzar una petita taula
rodona a l’entitat a petició del periodista Niall 0’Gallagheer que és el corresponsal de la BBC per
Escòcia a Catalunya per tractar del tema
del procés des de la ciutat de l’Hospitalet.
El CEL’H va posar el seu espai persones
vinculades a l’entitat partidàries de les
dues opcions van parlar per a la BBC
durant una bona estona. El resultat ha
estat un reportatge dins del programa

Eorpa, que la BBC fa per a Escòcia. Una
acció d’opinió que ha fet l’entitat aquesta
vegada per a l’exterior.

CULTURA DE LA PAU
En el marc de la Cultura de la Pau , volem esmentar la relació que es manté amb el Centre
d’Estudis Delàs per la Pau i amb els actes de suport que es fan cada mes a la ciutat. Però també
volem encabir-hi el suport en l'organització i difusió que organitza el Fòrum de l’Hospitalet que
tenen dom a objectiu fer de la diversitat religiositat un punt de trobada i no de separació entre
persones de creences diferents que comparteixen espais comuns.
Aquest any esmentem l’organització dels 500
anys de la reforma i el concert de la Coral ICTUS
en el marc de L’exposició, la celebració de
l’IFTAR i la celebració del nadal compartit.
En aquesta pastilla referenciem ula celebració
de l’IFTAR, que es va fer el dia 2 de juny. L’acte
es va dividir en dos parts. La primera va servir
per presentar el Fòrum de L’Hospitalet amb la
intervenció de persones vinculades a diferents
tradicions religioses i la segona que va constar
d’una pregària i l’inici de l’Iftar. A aquest acte hi van assistir 203 persones i en l’organització a hi van
participar diferents entitats i col·lectius socials, culturals i religiosos amb presència a la ciutat.

PATRIMONI
A proposta d’alguns veïns del barri de Santa Eulàlia es
va organitzar una «Passejada fotogràfica pel barri de

Santa Eulàlia». La passejada es va fer el dia 28 de
gener. Aquesta passejada que va tenir força èxit si
tenim en compte que hi van assistir 37 persones. La
valoració que es va fer va ser molt positiva, ja que la
majoria dels assistents consideraven interessant les
explicacions i demanaven que es repetissin per altres
indrets del barri. La visita organitzada epl Grup de
Patrimoni de l’Hospitalet va ser guiada pel Manuel
Domínguez, historiador i president del CEL’H que va
comptar amb la col·laboració del Genís Pascual i dels
mateixos assistents que amb les seves aportacions van
enriquir la ruta les explicacions que es van fer dur.

Un any més el CEL’H ha tingut un paper destacat en
l'organització i dinamització de les activitats
organitzades al voltant del Dia Mundial de l’aigua
de la mà del Genís Pascual, que com cada any
s’han fet en dos dies. Un adreçat a les escoles i
l’altre ´obert a tothom.
El dia 20 d’abril es van fer les activitats per a
escolars en les que hi van participar 396 alumnes
de diferents centres educatius de la ciutat. I el dia 22
d’abril es va fer l’activitat oberta a tothom en la que hi van participar 40 persones.
Des del CEL’H a banda de coordinar el calendari, els grups i la difusió es va organitzar una
activitat que consistia en mostrar fotos antigues de l’indret on feia la jornada i explicar-ne
l’evolució.

El 13 de juny, el Manuel Domínguez i el Vicens Sabater van participar en un taller de patrimoni a
les «Jornades Can Trinxet viu».

Aquest any el CEL’H ha estat especialment actiu en accions de defensa i protecció de Patrimoni.
En aquest sentit ha participat en ls Plataforma «Defensem el Castell#-CastelldeBellvís », en
aquesta plataforma hi estem molt implicats. Hem participat en totes les accions que s’han fet i
hem nomenat la Carme Rimbau com a representant de l'entitat que va representat al CEL’H en
l’acte del dia 10 de setembre.
El CEL’H també va presentar un escrit davant la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya en la que es demana, conjuntament amb el Grup de Patrimoni de l’Hospitalet que es
porti a terme alguna intervenció en aquest emblemàtic edifici de la Torrassa.
També ha tingut presència en els actes de
defensa de Can Trinxet, reivindicació que s’ha fet
dins del Gup de Patrimoni de l’Hospitalet format
per: Can Trinxet Viu, La Saboga, Defensem el
Castell de Bellvís, No més Blocs, Protegim el Canal
de la Infanta i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet.
En l’acte del 27 de setembre també es va llegar un manifest i entre altres intervencions Manuel
Domínguez va explicar als assistents el valor històric i patrimonial d’aquest edifici.
El dia 20 de setembre l’entitat va fer una nova col·laboració amb l’Escola Tècnic Superior
d’Arquitectura de la UPC. Un grup de 15 estudiants
van fer una sessió de treball a l’entitat al voltant de la
temàtica del Canal de la Infanta. Aquest grup
d’alumnes de la UPC va fer una ruta pels espais del
canal que passen per l’Hospitalet per acabar al
Centre d’Estudis on van conèixer i consultar bona
part de la bibliografia que hi ha sobre aquesta
construcció d’enginyeria civil que va servir per
canviar la dinàmica econòmica de la comarca del
Baix Llobregat i del Barcelonès. El grup d’alumnes
dirigit pel professor Xavier Llobet va rebre les explicacions de la Lídia Santacana i del Genís
Pascual que els va exposar la bibliografia existent sobre el tema

i la importància del Canal

respectivament. La visita va ser valorada molt positivament i es molt probable que es repeteixi en
futures ocasions.

El 26 de setembre el CEL’H en col·laboració amb la Parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge va organitzar
la conferencia «Als 300 anys de la restauració de l’Ermita de 1718». L’acte va ser presentat pel Quim Pons,
rector de l’Ermita i Manuel Domínguez, president del CEL’H i va comptar amb la participació d’Antonio
Valcárcel, autor d’una publicació dedicada a l’ermita i Josep M Solias, arqueòleg i director del Museu de
l’Hospitalet. A l’acte hi van assistir 84.
persones.

El 27 de setembre EL Grup de Patrimoni de l’Hospitalet va organitzar un acte per reclamar la
defensa del Patrimoni de l’Hospitalet. El Grup de Patrimoni de L’Hospitalet format per les entitats
Can Trinxet Viu, La Saboga, Defensem el Castell de Bellvís, No més Blocs, Protegim el Canal de la
Infanta i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet.
S’ha llegit un manifest en que es reclama la
conservació d’aquest patrimoni amb la renovació de
la PEPPA, el Pla Especial per a la Protecció del
Patrimoni Arquitectònic. El grup també reclama que
la protecció també sigui, a més a més del patrimoni
arquitectònic, pel natural i social de la ciutat. El
Manuel Domínguez va tornar a representar l’entitat
Aquest any el CEL’H va tornar a organitzar una
activitat al voltant de les Jornades Europees del
Patrimoni. Enguany en col·laboració amb el
Museu de l’Hospitalet i l’activitat escollida va ser
fer una Ruta pel «Camí Reial de Carles III». La
ruta va comptar amb l’assistència de 22 persones i les explicacions
van anar a càrrec de Josep M: Solias, director del Museu de
l’Hospitalet i de Manuel Domínguez, historiador i president del CEL’H.

L’acte es va fer el dissabte 13

El 5 de novembre el CEL’H va acollir una reunió del Grup No més Blocs. A la reunió
hi van assistir representants de diferents entitats patrimonialistes de la ciutat. El
Manuel Domínguez va ser la persona que hi va assistir en representació del CEL’H.

PRESENTACIONS
Pel que fa a les presentacions vam començar l’any amb la presentació del llibre «Formació

Professional. Bones pràctiques a l’Hospitalet». L’acte es va fer el dia 21 de febrer a la sala
d’actes de la Biblioteca Tecla Sala. L’acte va comptar amb la intervenció musical de Joel Francesc
Sánchez, Raül Navarro i Arnau Balart.
La presentació va ser conduïda per l’Enric Roldásn coordinador de la
publicació juntament amb el Pep Vallecillos i hi van intervenir el regidor
d’educació, Jaume Graells, Pep Vallecillos, Bep Masdeu, autor del
primer capítol i Laia López, Isaac Liz i Helena Rentero que van aportar
els seus testimonis com a alumnes de FP. L’acte també va ser un
recordatori

de

la

persona

de

Jaume

Botey,

recentment traspassat.
A l’acte hi van assistir 82 persones. I el llibre és el
número

8

de

la

col·lecció

«Josefina

Gómez

Olivares».

Tot i que pel títol «Les joventuts llibertàries de Catalunya (1932-1939), pugui semblar que no hi
ha cap relació amb l’Hospitalet, res més lluny de la realitat. El llibre retrata d’una forma molt
acurada el moviment llibertari a tot el país i també el fenomen llibertari a l’Hospitalet, ciutat amb
una profunda impromta en els diferents moviments anarquistes que es van produir a Catalunya ja
des de finals del segle XIX fins el franquisme.
L’autora Sònia Garangou ens va fer una molt bona xerrada sobre el moviment llibertari i es va
centrar en el de la nostra ciutat. Aportacions que van ser enriquides per les intervencions dels
assistents que encara que va ser un grup reduït, 15 persones van fer encara més interessant la
presentació de la publicació.
L’acte es va fer el dia 3 de maig al Centre Cultural de Santa Eulàlia, barri amb una profunda
tradició llibertària.
Una imatge de la presentació
prou
significativa

El dia 6 de juny a la sala Chillout de la biblioteca de Bellvitge es va fer la presentació del llibre
«Amatxus. Història de un reencuentro», obra de M. Ángeles García– Carpintero. El llibre editat a la
col·lecció Josefina Gómez Olivares fa que aquesta col·lecció ja arribi al seu número 9.
L’acte de presentació va comptar amb les intervencions de Roser Batlle, Juani Cabrerizo, Emma
Nuñez amb la presentació de Manuel Domínguez. A continuació va intervenir l’autora que va fer
una xerrada molt emotiva. A l’acte hi van assistir 52 persones.

Aquest any l'entitat ha encetat una nova col·lecció editorial, «.Memòria

fotogràfica dels barris de l’Hospitalet ».
Es tracta d’una publicació de petit format amb material fotogràfic sobre els
barris de la ciutat. El primer que hem editat ha estat el
dedicat al barri de Santa Eulàlia i el segon al barri de
Bellvitge. La publicació destaca per la presència de
fotografies antigues dels barris, moltes de les quals han
estat possible gràcies a les cessions de ciutadans. Les revistes es divideixen
en capítols temàtics on hi ha predomini de la imatge acompanya de textos
explicatius.
Val a dir que a finals d ‘any ja s’ha començat a treballar en el tercer número que
si tot va bé sortirà al carrer dins del primer trimestre del 2019 i està dedicat al barri de La Torrassa.

PROJECTES
El projecte «Conèixer l’Hospitalet », que es desenvolupa per anys escolars va culminar amb la ja
tradicional visita al casc històric de la ciutat. Aquesta visita que ser
guiada pel Museu de l’Hospitalet va comptar amb l’assistència de 39
persones. Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb el Museu
de l’Hospitalet, El Casalet i el CRP de L’Hospitalet.. Aquesta visita es va
fer el 25 d’abril.
També dins del projecte «Conèixer l’Hospitalet» es va fer la xerrada sobre “ El patrimoni de
l’Hospitalet, històric, arquitectònic i natural” que va anar a càrrec de Joan Camós i Manuel
Domínguez. La xerrada va comptar amb l’assistència de 12 persones. Aquesta xerrada com ja és
habitual es fa al Centre de Recursos Pedagògics. També dins del projecte es va fer l’habitual ruta
en bus per la ciutat que es va fer el dissabte 24 de novembre i va comptar amb l’assistència de 32
persones.
El CEL’H va presentar el projecte expositiu «Com es fa una ciutat? 150 anys

de planificació urbanística a l’Hospitalet», una iniciativa del Museu de
l’Hospitalet comissariada pel Manuel Domínguez en el marc del RECERCAT,
Fira de la cultura i la recerca de Catalunya. Això va ser els dies 13, 14 i 15
d’abril a Manresa.

El Centre d’Estudis també ha col·laborat en el projecte expositiu
promogut i dirigit per una nova associació nascuda aquest any a
la ciutat. L’associació pel Foment de la Informació Crítica de
l’Hospitalet , (FIC– L’H). L’exposició es va inaugurar al Museu
d’Història el dia 19 d’abril i durant aquest any ha recorregut
diferents espais ciutadans.
El CEL’H hi ha col·laborat en la cessió i digitalització de la
publicació, L’Estaca. El motiu d’aquesta exposició no és altre
que la commemoració dels 50 anys de l’aparició d’aquest
periòdic.

El CEL’H també ha donat suport a la iniciativa de l’editorial Efadós que ha engegat la segona part
de l’Abans de l’Hospitalet. L’Abans: recull gràfic de l’Hospitalet de Llobregat de 1960 a 1990. Un
projecte que s’està realitzant gràcies a la feina de la Marta Piera, sòcia de l’entitat i que ha
comptat amb el suport de la nostra entitat, tant en la cessió de material fotogràfic, en la difusió del
projecte i en tasques d’edició i de redacció de continguts.

Dins dels projectes aquest any el CEL’H enceta una nova col·laboració. En aquest cas es tracta del
projecte d’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet, un projecte social que té com a un dels seus
objectius prioritaris fomentar les cooperatives com a eines d’economia. El CEL’H forma part
d’aquest projecte com a entitat col·laborada i com a tal
aquest any s’han estipulat tres vies de col·laboració.
La primera és la cessió de l’espai del CEL’H una tarda a la
setmana com a lloc de treball i d’informació del projecte; La
segona és la dinamització d’un estudi sobre la història del
cooperativisme

a

la ciutat

i

la

tercera

com

entitat

dinamitzadora i divulgadora del projecte. En aquest darrer
punt podem esmentar l’acte que el dia 12 de maig es va fer a l’entitat . Una trobada per pensar

les relacions entre cultura , cooperativisme, economia social solidària, memòria i patrimoni
que va aplegar a 27 persones.
En el marc de col·laboració amb
l’Ateneu
l’Hospitalet,

Cooperatiu
el

de

CEL’H

ha

participat de forma molt activa
en l’elaboració del mapa de les
Cooperatives de la ciutat.. Un
projecte que ha tingut a Manuel Domínguez i Joan Camós com
a coneixedors de la temàtica i que
els ha portat a realitzar els textos
del mapa i la ruta que es va fer les
cooperatives, respectivament.
Com a presentació del «Mapa de

memòria cooperativa de l’Hospitalet » el dia 20 d’octubre es va fer
la ruta de les cooperatives dirigida pel Joan Camós. A la ruta hi van
assistir 11 persones.

En el marc de la Recuperació de la memòria històrica l’entitat ha col·laborat amb altres entitats
locals per localitzar i retirar de les façanes les plaques amb noms franquistes. Aquesta iniciativa ha
fet possible la localització de 31 plaques al barri de Florida– Pubilla Casas; 14 al barri de santa
Eulàlia; 22 al bari de la Torrassa i de 3 a la zona del centre.
Dins del projecte de digitalització dels fons dels que disposa l’entitat aquest any el CEL’H ha
comptat amb el suport tècnic de l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat, per digitalitzar els
especials del Diari de Barcelona dedicats a l'Hospitalet. La feina l’ha fet la Lídia Santacana i es va
fer a la seu de l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat.
Dins d’aquest projecte de digitalització també s’ha comptat amb el suport de l’Arxiu de l’Hospitalet,
que ha cedit els números del Diari de Barcelona que faltaven al CEL’H. El CEL’H ha fet les
digitalitzacions seguint les indicacions de l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat que són les
que regeixen les digitalitzacions de la xarxa d’arxius de Catalunya.
D’altra banda, el CEL’H ha cedit a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de la digitalització d’aquesta
publicació i de la publicació local L’Estaca, que es va digitalitzar al CEL’H per poder-la mostrar a
l'exposició que la FITC de L’H va dedicar a l’Estaca i de la que el CEL’H en va ser coorganitzador.
Una de les accions que també desenvolupa l’entitat és la cerca de material que pot tenir interès
per la ciutat. Les relacions amb investigadors a vegades suposo la localització d’aquest tipus de
material que pot esdevenir important de cara a futures recerques. En aquesta línia aquest any els
investigadors Pep Ribas i Amèlia Merino han donat el seu fons a l’entitat. Així doncs el CEL’H
recupera un material important per afrontar futures recerques. En aquest àmbit el CEL’H també ha
recuperat gràcies a les gestions dels socis Pep Calvís i Vicens Sabater l’arxiu de l’Antoni Ribas, que
també ha de servir per poder estudiar alguns aspectes de la història de la ciutat.
Aquest any s’ha començat a treballar en el projecte «Viquiprojecte: L’Hospitalet». Un projecte que
es va gestar des del CEL’H i des del Servei de Biblioteques de l’Ajuntament i que finalment s’ha
començat a treballar des d’un curs de formació per a editar a la Wiquipèdia que s’ha fet a les
instal·lacions de Torre Barrina i que es va fer el dia 20 de juny. A aquest curs hi van assistir 5
persones de l’entitat.
Un dels projectes de continuïtat és la participació en la Guia INTRO. El CEL’H continua implicat en
aquest projecte que ja fa uns anys que es desenvolupa encara que sigui des d’una altra àrea de
l’Ajuntament però que volem destacar en aquesta memòria perquè també ens ha portat
investigadors a l’entitat i per tant a fer estudis relacionats amb la ciutat. El mèrit del projecte des de
la nostra perspectiva el situem en el fet que molts dels alumnes d’ESO i batxillerat, bàsicament que
s'incorporen al món universitari després tornen a l’entitat per fer treballs de carrera relacionats
amb l’Hospitalet.

En l’àmbit dels projectes aquest any hem obert una nova col·laboració, aquesta vegada amb la
UAB Concretament hem col·laborat amb el Màser en Estudis Territorials i de la població,
organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que pel període 2018-2021 ha escollit la ciutat
de l’Hospitalet per treballar l’anàlisi i la formulació de propostes i projectes d’ordenació territorial
referides a la ciutat.
En el marc de les diferents activitats que es desenvoluparan des del CEL’H s’ha participat en la
definició dels temes i espais territorials que cal treballar en el màster. S’ha donat suport a
l’organitizació de 4 conferències que d’han fet obertes a tothom.
De fet la primera de les conferències, que va tenir lloc el 8 d’octubre i que va versar sobre “Los
movimientos sociales de Bellvitge”, va anar a càrrec de Manuel Domínguez, historiador i president
del CEL’H. Aquesta xerrada es va fer al Centre cultural de Bellvitge– Gornal i va comptar amb
l’assistència de 37 persones de les que gaire bé totes eren els estudiants del màster.
Els temes de les altres 3 conferències també es van proposar des del CEL’H. “La necessitat de tenir
una agricultura metropolitana que ens alimenti: El cas del Parc Agrari del Baix Llobregat”; “Ciclos
demográficos en polígonos de vivienda masiva: Bellvitge y el Gornal desde la década de los 70” i
“Hospitalet metropolità: Oportunitats col·laterals”.

Durant el 2018 s’ha continuat treballant en la recuperació de la memòria de la fàbrica Tecla Sala.
Aquest any en destaca algunes entrevistes com la que es va fer a la senyora Remedios Martínez i
la recuperació d’alguns materials gràfics i documentals.
Dins dels projectes però des d’un vessant de proposta de recerca podem parlar de les «Beques

L’Hospitalet», adreçades a estudiants universitaris promogudes del Museu de l’Hospitalet i que
comptem des del seus inicis amb el suport del CEL’H.
Aquest any els temes proposats han estat: “Recull de dones hospitalenques rellevants” i
“Represaliats a l’Hospitalet durant la Guerra Civil i l Franquisme”.

Pel que fa als projectes un any més la Núria Toril i el
Vicens Sabater ha dinamitzat el calendari «Imatges

de la

història» que recull imatges antigues de

l’Hospitalet i que arriba a la cinquena edició.

Tanquem la memòria amb la referència al projecte expositiu que hem desenvolupat per al Museu
de l’Hospitalet sobre els canvis i efectes de la Guerra Civil a l’Hospitalet. Un projecte que ha
comptat amb la participació de Daniel Sáez i Cintia Alonso que han fet les feines de documentació,
elaboració dels textos i comissariat de l’exposició que està previst que es pugui produir i inaugurar
l’any 2020. El projecte ha comptat amb la supervisió de Josep M. Solias, director del Museu i de
Joan Camós i Manuel Domínguez, historiadors del CEL’H que han ajudat en alguns aspectes del
projecte.

EL SERVEIS DEL CEL’H
Resumim el que ha estat la utilització dels serveis del CEL’H durant el 2018. Com ja fa
uns anys el CEL’H es centra en 3 serveis: Investiguem l’Hospitalet; Conèixer l’Hospitalet i
el Suport als Treballs de Recerca. I no deixem de banda, el que, d’alguna forma genera
tota l’activitat al voltant dels serveis: La base de dades bibliogràfica (BaBEl’H)
Investiguem l’Hospitalet,
TIPUS D’USUARI

TOTALS

Estudiants

36

Investigadors

48

Periodistes

17

Altres
Professors

19
9

Entitats diverses

24

TOTAL

153

Conèixer l’Hospitalet
TIPUS D’USUARI

TOTALS

Jubilats

57

Professionals diversos
Altres

13
9

Aturats
TOTAL

79

Suport als Treballs de Recerca
TIPUS D’USUARI
Alumnes de 4t d’ESO i de Batxillerat
Professors
TOTAL

TOTALS
70
10
80

ACCIONS DIFUSIÓ
Des del CEL’H continuem donant suport a les activitats i Projectes culturals que es desenvolupen a
la ciutat. Cada vegada més des de les xarxes socials ja que faciliten l’agilitat en la tramesa de la
informació.
Durant el primer trimestre de l’any destaquem la difusió que hem fet de les activitats de l’Ateneu
de Cultura Popular, com són els « Paradigmes», dels que esmentem el de David Jou “Cant
Espiritual” i el que es va dedicar a “Vicenç Capdevila”.
També hem donat suport a les activitats desenvolupades pel Fòrum de L’Hospitalet : L’exposició
sobre els “500 anys de Reforma Protestant (1517-2017) i el “Concert” que va fer la Coral Ictus a la
parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida .
Clourem la informació d’aquest primer trimestre amb la difusió del projecte “L’Abans: recull gràfic
de l’Hospitalet de Llobregat (1960-1990)”, que va a càrrec de la nostra sòcia i membre de junta
Marta Piera; l’exposició dedicada a “Eva Fructuoso. La importància del relato” que va organitzar el
TPK; i l’exposició “L’Estaca, l’eina del somni”, organitzada per la nova entitat Foment de la
informació Crítica de l’Hospitalet (FIC-LH).

El CEL’H com a col·laborador directe del projecte expositiu «L’Estaca, l’eina del somni»,
organitzada per l’Associació Foment de la Informació
Crítica va domar difusió a l’acte de presentació del llibre
que en format fecsimil reprodueix els 15 números que van
aparèixer d’aquesta publicació i que ha estat obra de
Jesús Vila Garcia.
La presentació es va fer el dia 19 d’abril al Museu d’Història de l’Hospitalet i l’entitat va estar
representada per Manuel Domínguez i Vicens Sabaté.

El CEL’H també va difondre el concert que va fer la Coral ICTUS de l’Església Evangèlica Baptista
del barri de la Torrassa que es va fe el dia 6 d’abril a l’Església de Santa Eulàlia de Mèrida,
coincidint amb l’exposició « 500 anys de la Reforma Protestant (1517-2017), història , arrelament

i presència a l’Hospitalet».

El CEL’H intenta donar difusió a les activitats d’altres col·lectius, especialment si hi ha relació. En
aquest sentit destaquem la difusió dels Paradigmes, que organitza l’Ateneu de Cultura Popular. En
aquesta pastilla en destaquem dos: El primer el que es va fer el 20 d’abril. Aquest dia es va fer
«Conversem amb... Vicenç Capdevila...advocat , professor i polític. A aquest acte hi van
participar Francesc Codina i Castillo i Jesús Vila que van acompanyar Joan Soto en un relaxat
passeig per la trajectòria vital i professional de Vicenç Capdevila.
I el segon el que es va fer el 12 de juny, emmarcat en els actes de commemoració dels cent anys
del naixement de M. Aurèlia Campmany. En aquest Paradigmes i va intervenir Josep Anton Codina,
Premi Nacional de Cultura 2018, amic personal de M. Aurèlia Campmany i president de
l’Associació d’Amics i Amigues de Maria Aurèlia Campmany.
En aquesta mateixa línia de col·laboració està la difusió de l’acte de «Lectura de poemes de

Sebastià Alzamora »que va organitzar el Grup VERBA dins dels actes de la Festa Major del Centre.
L’acte es va fer el dia 19 de juny al pati de la Regidoria del Centre.
I tanquem aquesta pastilla amb l’esment a la difusió a través del web que vam fer de l’exposició
«Sota la pell. Solstici 2018», que es va inaugurar el 21 de juny al Centre d’Art Tecla Sala.
Aquest any hem tingut una gran alegria gràcies a l’Eva
Suárez el nostre calendari ha arribat a Jordània. Un gest que
ens va molt bé i que agraïm enormement a aquesta
hospitalenca implicada en donar a conèixer les iniciatives de
la ciutat.

(La foto és de l’Eva Suárez)

ACTES CELH
rel acte
1 Ruta pel barri de Santa Eulàlia
2 Exp Can Serra del 30-01 al 15-02

lloc
Barri Sta Eulàlia
Esc Adults Can Serra

data
àmbit
28/01/18 Patrimoni
30/01/18 Divulgació

3
4
5
6
7

Exp Can Serra DEL 16-02 AL 04-03
Xerrada Can Serra (J Botey) de M .Pau Trayner
Ruta Per la ciutat -matí- J CamósRuta Per la ciutat -tarda- M DomínguezPresentacióBones Pràctiques a la FP

Res. F. Padilla
Esc Adults Can Serra
Esc Adults Can Serra
Esc Adults Can Serra
CC Tecla Sala

16/02/18
16/02/18
20/02/18
20/02/18
21/02/18

8
9
10
11

Ass CEL'H- Xerrada presentació BABEL'H
L'acompanyament al final de la vida
Exp "Un dia Cualquiera" Alumnes IES M. Xirgú
Exp "Un dia Cualquiera" Grup Mossos

CEL'H
CEL'H
Mercat La Florida
Mercat La Florida

06/03/18
13/03/18
20/03/18
21/03/18

12
13
14
15

Exp "Com es fa una ciutat"-RECERCAT
Dia Mundial de l'Aigua Escoles
Dia Mundial de l'Aigua Obert al públic
Ruta Vila Vella- Passejant pel centre-

Pl St Domènec Manresa
Llera riu Llobregat
Llera riu Llobregat
Centre Ciutat

16
17
18
19
20
21

Presentació joventuts Llibertàries
Ruta Candel La Torrassa
Jornada de treball sobre el patrimoni a l'H
Conf La Hª de l'Hospitalet
Exp Can Serra del 24-05 al 21-06
Ruta Candel Santa Eulàlia

CCSta Eulàlia
La Torrassa
CEL'H
CNL
IES Torras i Bages
Barri Sta Eulàlia i L'H

03/05/18
10/05/18
12/05/18
15/05/18
24/05/18
31/05/18

22 Presentació Amatxus
23 Acte Homenatge Jaume Botey
24 Ramblejant

Biblioteca Bellvitge
Teatre Joventut
Rbla Just Oliveras

06/06/18
13/06/18
18/06/18

25 Visita Expo L'estaca/ Sopar CELH final de curs
26 Acte de Final de curs del Fòrum de l'H

CEL'H
CEL'H

03/07/18
09/07/18

27
28
29
30

Conf "La Gloriosa" C Santacana
Sessió informativa Canal Infanta
Conf "La Gloriosa" M Domínguez
300 anys excavacions Bellvitge

L'Harmonia
CEL'H
L'Harmonia
Ermita Bellvitge

18/09/18
20/09/18
25/09/18
26/09/18

31
32
33
34
35

Conf "Movimientos sociales en Bellvitge
Conferència "Ha de Santa Eulàlia"
Jornades Europees del Patrimoni
Conferència "Lluís Companys"
Viatge a Elna-

CCBellvitge
CC Sta Eulàlia
Camí Reial Carles III
Regidoria Districte I
Elna

08/10/18
11/10/18
13/10/18
15/10/18
28/10/18

36 Ruta Els Altres catalans
37 Conf "El patrimoni historic… " CRP
38 Ruta per la ciutat CRP

Ciutat
CRP
Ciutat

07/11/18
21/11/18
24/11/18

39 Ruta Els Altres catalans

Ciutat

05/12/18

13 a 15/04
20/04/18
22/04/18
25/04/18

assist
37
550
587
Divulgació
250
Divulgació
35
Divulgació
54
Divulgació
54
Presentacions
82
475
Entitat- Divulga
34
Divulgació
5
Divulgació
48
Divulgació
4
91
Projectes
Patrimoni
396
Patrimoni
40
Projectes
39
475
Presentacions
15
Divulgació
11
Projectes
27
Divulgació
20
Divulgació
173
Divulgació
47
293
Presentacions
52
Part Ciutadana
328
Divulgació
38
418
Divulgació
40
Cultura Pau
10
50
Divulgació
24
Patrimoni
15
Divulgació
21
Patrimoni
84
144
Projectes
37
Divulgació
37
Patrimoni
22
Divulgació
52
Divulgació
11
159
Divulgació
30
Divulgació
12
Divulgació
32
74
Divulgació
12
12

entitats col
Grup Patrimoni L'H
Esc Adults Can Serra

2018

Res. F. Padilla
Esc Adults Can Serra
Esc Adults Can Serra
Esc Adults Can Serra
Emca- Casalet R.Educació
CEL'H
Hospice
Districte Cultural
Districte Cultural
Fud IRMU
Agenda 21 L'H
Agenda 21 L'H
CRP-Casalet-Museu L'H

1153

ED Gregal
G Comerciants Torrassa
Ateneu Coop L'H
CNL
IES Torras i Bages
Com Festes Sta Eulàlia
Biblioteca Bellvitge
El Casalet- ECiutadania-Aj
Centre Catòlic
FICL'H- Ass Periodistes
Fòrum l'H
Museu L'H
UPC
Museu L'H
Parròquia Bellvitge
UAB Màster Geografia
Grup Dones Sta Eulàlia

1186

194

Espai Ciutadania
CNL
El Casalet- CRP-Aj- Museu
El Casalet-CRP- Aj Museu
CNL

245

ACTES AMB PARTICIPACIÓ CEL'H
relació

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

acte
Pla Estratègic de l'Arxiu de l'H
Certàmen Poètic Andreu Trias
Assemblea CCEPC
Col·loqui Renda Garantida
Fira de Sant Jordi
Concurs Còmics Collblanc- La Torrassa
RECERCAT
Exp L'Estaca
Memorial Joan XXIII per la pau aJ Botey
Acte Jaume Botey Església Santa Anna BCN
Acte Homenatge Jaume Botey IC- EUiA
IFTAR
Festa de la Diversitat
Acte Reivindicatiu Col "La Iaia"
Jornades Científiques i Tecnològiques
40è Aniversari Escola Saltiró
Pregó Festa Major La Torrassa M Domínguez
Acte reivindicatiu Castell de Bellvís
Ofrena Diada
Acte informatiu Can Trinxet
Pre llibre 34 dies tardor i 1 de pri… MBorràs
Col·laboració Màster UAB
Les religions separen?

lloc
Arxiu L'H
C Catòlic
Lleida
Can Riera
Rbla Just Oliveras
BiB Josep Janés
Manresa
Museu L'h
Auditori Barradas
E Santa Anna
Sala Barradas
Pl. Espanyola
Parc Marquesa
Can Trinxet
CCTecla Sala
Esc Saltiró
Davant del Castell
Rbla Just Oliveras
Can Trinxet
CCBarradas
CC Bellvitgwe
CCSta Eulàlia

data
21/02/18
10/03/18
17/03/18
21/03/18
23/04/18
09/04/18
13-14-15-04-2018
19/04/18
02/05/18
18/05/18
29/05/18
02/06/18
10/06/18
10/06/18
15/06/18
29/06/18
19/07/18
10/09/18
11/09/18
27/09/18
04/10/18
09-10-11/10/2018
25/10/18

entitats col
Arxiu L'H
Centre Catòlic
CCEPC
Espai Ciutadania
Serv Biblioteques
AMPAS Collblanc- Torrassa
Fund IRMU
AP Crítics
Diverses
Diverses
ICV- EUiA
Fòrum
Grups de Dones de l'H
Coop/ Ateneu "La Iaia"
Diverses Ent i Adm
Esc Bressol Saltiró
Grup Patrimoni L'H
Grup Patrimoni L'H
Òmnium Cultural Cat
UAB
Fòrum L'H

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA ACTES

Gen
Feb
Març
Abril
Maig
Juny
Jul
Agost
Set
Oct
Nov
Des

2015
48
156
299
59
46
116
0
0
46
173
371
214
1528

2016
129
35
201
115
0
181
383
278
352
128
90
328
2220

2017
32
200
431
54
161
460
0
0
138
100
127
101
1804

2018
587
475
91
475
293
418
50
0
144
159
74
12
2778

ASSISTENTS ALS ACTES
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HEM COL·LABORAT AMB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Espai de Ciutadania
Hospice
Fòrum L'H
El Casalet
Esc Adults Can Serra
Mecenix
Museu L'H- L'Harmonia
CC Tecla Sala
La Fundició
Residència Fco Padilla Can Serra
Padrins del Riu
Centre Catòlic
AMPAS Collblanc- La Torrassa
EMCA
Arxiu L'Hospitalet
Serv Bibli L'H
Foment Informació Crítica (FICL'H)
IRMU
CCEPC
CNL L'Hospitalet
Coop 57
Centre Recursos Pedagògics L'H
Can Riera -Espai de memòriaParròquia de Bellvitge
Grup Dones de Sta Eulàlia
UAB Màster Geografia

