LA MEMÒRIA DEL CELH DE L’ANY 2019

MEM CELH 2019

A continuació us exposem el que ha estat l'activitat del Centre d’Estudis durant l’any 2019. Aquest
any hem optat per fer una memòria dividida en tres apartats: el primer fa referència a les activitats,
projectes i actes organitzats o proposats directament pel CELH, el segon repassa el que ha estat la
participació del CELH en altres actes, projectes o òrgans de participació ciutadana. I el tercer
exposa l’activitat del CELH directament relacionada amb els serveis que l’entitat ofereix. Aquest
darrer capítol no està relacionat cronològicament si no per serveis donats.
Per tal de posar de manifest el tipus d’acte o projecte que hem ressenyat en l’apartat de les
activitats pròpies del CELH ho hem diferenciat amb quadres de diferents colors segons si es tracta

de divulgació, presentacions, rutes, projectes o patrimoni per exemple entre d’altres.
Val a dir també que hem ressenyat alguns actes de caire intern com l’assemblea o el sopar de final
de curs. El primer perquè considerem que es un acte prou important ja que defineix el que farà
l’entitat durant l’any. I el sopar de final de curs perquè a banda de suposar un punt de trobada
serveix per fer el balanç de la primera meitat de l’any i perquè també va acompanyat d’un acte de
caire cultural.
Així doncs, esperem que aquest document us serveixi per saber el que hem fet i per valorar la

tasca que desenvolupa el CELH.
LA JUNTA DIRECTIVA
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QUÈ HEM FET?
23 de gener: Es va fer una presentació del Fons Bibliogràfic i Documental per usuaris de la
Fundació Tallers Socials de Barcelona. L’activitat es va fer al CELH i va anar a càrrec de Joan
Camós que va explicar l’entitat i de la Lídia Santacana que va ensenyar el fons i com funciona.
L’activitat va comptar amb la participació de 10 persones.

DIVULGACIÓ

31 de gener: Presentació del Quadern d’Estudis 32, al Centre Cultural Tecla
Sala amb l’assistència de 137 persones. La
presentació també va ser un homenatge a la
persona del Pep Ribas, soci i col·laborador del
CELH que ens va deixar l’any 2018.

PRESENTACIONS

PRESENTACIONS

L’1 de febrer es va fer la primera de les Rutes Candel previstes per aquest any. Va comptar amb
l’assistència d’11 persones i la direcció i explicacions van anar a càrrec del Joan Camós. Aquesta

primera ruta Candel que compta amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat i de l’Àrea d’Atenció a
les persones des del Departament de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
va acabar a la seu del CELH on també es van explicar alguns aspectes de la ciutat.
RUTES

12 de març. Es fa la presentació del llibre “L’Educació és una arma de construcció massiva “,
número 10 de la col·lecció «Josefina Gómez Olivares». La presentació es va fer a la sala de la
biblioteca Tecla Sala i de la mateixa forma que en les presentacions dels altres anys l’acte va estar
acompanyat d’una interpretació musical conjunta a càrrec d’alumnes de l’Escola Charlie Rivel i
Ramon y Cajal en tàndem amb l’EMMCA. A l’acte hi van assistir 169 persones.

PRESENTACIONS

El dia 20 de març un grup de 14 persones dels Punts Omnia van assistir al CELH per conèixer els
serveis i recursos que l’entitat posa a l’abast de la ciutadania. Amb el títol de “Què és el CELH? i
Què és BABELH?” La Lidia Santacana va explicar els serveis i recursos dels que disposa l’entitat i
va oferir la possibilitat que les persones assistents poguessin veure com funcionen.
DIVULGACIÓ
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El 30 de març es va fer la la primera Ruta anomenada «La revolta de la perifèria » Es tracta d’una

nova iniciativa que el CELH ha engegat amb Òmnium Cultural i que
pretén “revaloritzar” aquells barris considerats de forma despectiva
com a perifèrics. El projecte s’emmarca dins d’un projecte d’abast de
tota Catalunya que pretén posar en valor aquelles iniciatives socials
que han sorgit des dels barris. A la ruta hi van assistir 23 persones. Una quantitat força bona tenint
en compte que es tractava de la primera experiència i que es va fer la difusió amb poc temps.
Destaquem també que en cada un dels barris que es van visitar les explicacions van anar a càrrec
de persones que viuen o van viure en els barris visitats en el moment en es va produir les
iniciatives per a les quals es visitava el barri. En el cas de la nostra ciutat es van visitar els barris de
Can Serra on va fer les explicacions l’Asun Rubiralta, al barri de La Florida explicacions que van
anar a càrrec del Manuel Domínguez i al barri de Bellvitge a càrrec de Mateo Revilla. A la ruta hi
van assistir 23 persones.

RUTES

En el marc de l’Espai de Ciutadania el CELH va acollir una sessió de formació per a entitats i sobre
els temes de convenis, facturació, contractes i altres aspectes econòmic i jurídics. La sessió es va

fer amb el suport de la Regidoria de Participació Ciutadana i va anar
a càrrec del tècnic municipal i professor de Sociologia de la UAB,
Jonatan Sánchez Rico. A la sessió i van assistir 13 persones
vinculades a altres tantes entitats de l’Espai de Ciutadania. La sessió
es va fer el dia 24 d’abril.

FORMACIÓ

El 24 d’abril es va fer una Ruta per la Vila Vella en el marc del

projecte “Conèixer l’Hospitalet” que es va en col·laboració amb El
Casalet, El Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet i el
Museu de L’Hospitalet. La ruta va comptar amb l’assistència de 16
persones.

RUTES

El dia 3 de maig el CELH va organitzar una visita al barri de Bellvitge pels alumnes de l’aula
d’acollida de l’INS Europa d’aquest barri. A la visita hi van assistir
10 persones i les explicacions van anar a càrrec de Vicens
Sabater i Joan Camós. L’itinerari va ser valorat molt positivament
per l’institut destacant els espais visitats, les explicacions i el nivell
d’implicació de les persones que van fer el guiatge. Tot malgrat
que la visita es va fer un dia de pluja.

RUTES
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El 3 de maig, al Centre Cultural Claveles, es va fer la presentació oficial del llibre «L’Hospitalet al

compàs. Historia de vida de un
apasionado

por

el

flamenco»,

d'Ildefons Cabrera i Juana Ibáñez.
L’acte va comptar també amb la
participació de Manuel Domínguez
com

a

entitat editora de la publicació.

representant

del

CELH,

PRESENTACIONS

Durant el mes de maig es va establir relació amb un grup de joves que volien portar a terme un
nou projecte editorial en format digital a partir
d’articles de fons , de debat i d'anàlisi sobre la
realitat local. El projecte vol donar veu a
persones i col·lectius que des de la rigurositat
ajudin a comprendre les problemàtiques que
pateixen les persones que vivim a l’ombra de
Barcelona.

Tot

a

partir

interdisciplinària,

es

provarà

d’una

mirada

d’explicar

la

realitat que ens envolta posant al centre les vides de les persones que viuen a l’Hospitalet.
El grup de la Perifèrica ha quedat integrat com a grup de treball del CELH i durant aquest anys s’ha
procedit al desenvolupament del projecte, ha posat en marxa el web i fet unes primeres edicions al
web https://periferica.cat

PROJECTES

Aquest any hem tornat a incidir en aspectes comunicatius. Per tal de millorar la presència de
l’entitat a les xarxes i com a conseqüència les relacions externes a tots nivells i àmbits hem posat
en marxa un projecte de comunicació que es pot portar a terme gràcies a la col·laboració amb la

Cooperativa de comunicació Quepo. Els objectius fonamentals del projecte són: Millorar la
imatge; millorar la presència a les xarxes i millorar la comunicació interior i exterior. El projecte ha
comptat a més dels professionals de Quepo amb el suport de Natalia Piernas i Vicens Sabater a
banda d’altres col·laboracions puntuals.
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El 3,4 i 5 de maig el CEL’H va ser present al RECERCAT. La Fira de la Cultura i de la
Recerca dels Centres d’Estudis que aquest any es va fer a Cervera i el CELH va
presentar les seves darreres publicacions i com a projecte va ser-hi present amb les
«Rutes Candel ».

PROJECTES

El 18 de maig es va realitzar la jornada «Let’s clean Europe», jornada dirigida pel Genís Pascual i
amb la participació del CELH. 51 persones que van participar un any més en la neteja de la llera
del riu. El recorregut des del punt de trobada, el Metro parada
“Hospital de Bellvitge” va permetre conèixer el camí del riu, l’espai
agrícola de la ciutat i constatar les dificultats que hi ha per accedir a
la llera del riu. Volem destacar la presència d’un grup de treballadors
de l’empresa Bayer.
En aquesta jornada també es van fer algunes xerrades sobre l’espai
en el que s’estava treballant. Es van explicar les masies i el paper que han tingut al llarg dels anys
en el manteniment del patrimoni natural i agrari i també es va aprofitar per explicar els canvis que
ha sofert el curs del riu en aquest tram.

PATRIMONI

El 21 de maig, per iniciativa del Genís Pascual i del CELH es va fer un acte
per commemorar els 200 anys de la inauguració del Canal de la Infanta.
L’acte és va fer a l’espai de la
Remunta on queda una de les restes
d’aquesta infraestructura més visible i
ben conservada de la ciutat. L’acte va
comptar amb l'assistència de 49
persones i van intervenir-hi, Genis
Pascual i Ireneu Castillo. Del CELH
també hi van assistir-hi Manuel Domínguez, Natalia Piernas, Vicens Sabater, M. Pilar Massana i
Carme Rimbau.

PATRIMONI

El 2019 hem tornat a repetir col·laboració amb la residència per a
gent gran Francisco Padilla. Aquest any es va passar un repertori de
fotografies antigues de l’Hospitalet, especialment dels barris d’on
procedeixen les persones que estan a la residència. L’acte va
comptar amb la M. Pilar que va intervenir com a ponent i la Lídia
Santacana que ha elaborat el passi. L’acte va ser el 23 de maig i va comptar amb la participació
de 43 persones entre les que també hi havia personal laboral de la residència.

FORMACIÓ
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Dins dels actes de la Festa Major del barri de Santa Eulàlia es va fer per
segon any seguit la «Ruta Candel per Santa Eulàlia». Aquesta ruta vol donar a
conèixer el barri des de la perspectiva de Paco Candel. La ruta va ser guiada
pel Manuel Domínguez i hi van assistir 38 persones el 30 de maig.
RUTES

En el marc de col·laboració que l’entitat va
iniciar l’any passat amb Òmnium Cultural i dins
del projecte «Uneix-te a la (Re)volta», es va

organitzar una ruta “Poligonera”. Amb aquesta
ruta es vol donar a conèixer aquells barris que
han estat pioners en la desobediència civil. Aquesta ruta visita els barris de Can Serra, La Florida i
Bellvitge i a banda de les explicacions dels guies incorpora testimonis de cada barri i un petit
debat al final de l’itinerari. El dia 1 de juny es va fer la segona d’aquestes rutes que va comptar
amb l’assistència de 9 persones. I el dia 15 de juny es va fer la tercera que va comptar amb la
participació de 16 persones.

RUTES

Els dies 4 i 6 de juny es va fer una sessió de treball a alumnes de l’Escola de
Sant Ramon Nonat. La sessió tenia com a objectiu informar als alumnes dels
recursos per fer treballs de recerca sobre la ciutat. Hi van assistir 2 grups de
30 alumnes cada un.

PREPARACIÓ TR

El 16 de juny, en el marc de la Festa de la Diversitat de Collblanc–
Torrassa, el grup de treball «Les dones de l’Hospitalet teixim el nostre

futur», va a tornar a mostrar un variat repertori de les activitats que
desenvolupen.

L’Ateneu Cooperatiu “La Col·lectiva” va organitzar una trobada de tècnics de comunicació, al
CELH, el dia 17 de juny en la que hi van participar 14 persones.

FORMACIÓ

El 19 de juny es va fer la segona edició del «Ramblejant ». Una
passejada històrica teatralitzada per explicar el més destacat d’una

de les arteries més emblemàtiques de la ciutat. Aquest any hi van
participar 19 persones.
RUTES
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La Natalia Piernas continua treballant en el
projecte de Recuperació de la memòria de la
Fàbrica Tecla Sala. Dins del programa ha fet una
entrevista a la Pilar Riera, néta de la Tecla Sala
L’entrevista es va fer a la seu del CELH el dia 27
de juny.
PROJECTES

El dia 27 de juny l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva va organitzar un curs
sobre « Feminismes i perspectiva de gènere a les cooperatives». A la
sessió que va comptar amb el suport del CELH hi van assistir 13
persones.

FORMACIÓ

El mateix 27 de juny a la sala d’actes del Centre Cultural Tecla Sala el CELH va organitzar un acte
commemoratiu dels «40 anys de represa democràtica als

ajuntaments » . L’acte va girar al voltant de les experiències de
Juan Ignacio Pujana del PSC-PSOE que va ser l’alcalde del
primer ajuntament democràtic i Joan Saura del PSUC que va
ser el primer tinent d’alcalde. A l’acte hi van assistir 56 persones
que després van poder participar en una tertúlia amb els dos
ponents.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

El juliol va començar amb el sopar de final de curs que
sempre acompanyem d’alguna activitat cultural. Aquest any
vam poder gaudir d’un concert de cant coral gràcies a la Coral
La Floresta. A aquest sopar cultural hi van assistir 58 persones
i es va fer el dia 2.
ACTE CULTURAL

L’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva enguany ha utilitzat força
vegades la sala de l’entitat com a espai de treball. El dia 4 de juliol
es va fer una sessió amb nois i noies amb el títol de «Cooperar vs

competir ». L’activitat que es va fer el dia 4 de juliol va comptar
amb 35 alumnes.
FORMACIÓ
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El 6 de juliol es va commemorar el dia «Internacional del Cooperativisme». La commemoració
es va fer amb una ruta pels espais de les principals cooperatives de la ciutat. La visita va ser
guiada pel Joan Camós i va acabar a la cooperativa Contorno Urbano. A la ruta hi van assistir 15
persones.

PROJECTES

El 18 de juliol es va inaugurar l’exposició
«Parèntesi? L’Hospitalet abans i després

de la Guerra Civil Espanyola ». Aquesta
mostra ha estat comissariada per Cintia

Alonso i Daniel Sáez i forma part del projecte
museogràfic que la Diputació de Barcelona ha desenvolupat
simultàniament en diferents poblacions de la província. En el cas
de l’Hospitalet el Museu de l’Hospitalet també ha comptat amb el
suport del CELH. A l’acte d’inauguració hi van assistir 95 persones.
PROJECTES

26 persones van fer la «Ruta Candel» dins del projecte que fem
conjuntament amb Òmnium que porta el nom de (Re) voltes. La ruta
va tenir lloc el 26 de setembre.

RUTES

El 28 de setembre es va fer una segona «Ruta Candel » amb
Òmnium. Aquesta vegada hi van participar 25 persones.

RUTES
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El 3 d’octubre. L’Ateneu “La Col·lectiva” va fer una nova sessió de treball a la seu del CELH 2019.
Aquesta sessió va versar sobre «La dimensió humana de les cooperatives». Aquesta sessió va
comptar amb la participació de 6 persones.

FORMACIÓ

L’any passat es va començar una col·laboració amb el Màster d’Estudis Territorial i del
Planejament del Departament de Geografia de la UAB amb l’organització de 3 conferències sobre

la Florida i Les Planes que es van proposar des del CELH.

Les xerrades van comptar amb l'assistència de 95 persones repartides en les tres sessions.
PROJECTES
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Les

Jornades

Europees

del

Patrimoni d’aquest any ens van
portar a visitar el cementiri de la
ciutat. El motiu d’aquesta visita
és la capella noucentista de
Ramon Puig i Gairalt, les històries
personals de les tombes i les
escultures capaces de parlar per
si mateixes. La visita va reunir 50
persones que van seguir les explicacions del Manuel Domínguez i del Josep M. Solias. L’activitat
es va portar a terme el dissabte 12 d’octubre.
PATRIMONI

El 15 d’octubre va ser el torn de la commemoració de l'afusellament del que va ser president de
la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover. A la xerrada habitual que s’organitza en
col·laboració amb la Regidoria del Districte I, aquest any hem comptat amb el Xavier Pujadas que
va parlar de l’Olimpíada Popular de

1936 i el paper que hi va jugar en
Lluís Companys. L’acte que es va fer
a la sala de la regidoria del Districte,
hi van assistir 29 persones.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Les Beques L’H continuen sent una proposta amb cabuda a l’entitat. Un any més hem tingut
presència en aquesta beca que cada any va guanyant coneixedors. La persona de referència del
CELH continua essent el Carles Santacana .

PROJECTES

El 30 d’octubre es va inaugurar l'exposició « Cooperativa. Passat

i present del cooperativisme a l’Hospitalet ». Aquesta exposició
que en una primera estada es pot veure al Gornal Activa fins el 8
de novembre es el darrer dels projectes desenvolupats per
l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva d’aquest any. L’acte
d’inauguració va anar acompanyat per un taller sobre
cooperativisme i va ser presentat pel Joan Camós del CELH que
ha treballat la part històrica de la mostra. A la presentació hi van assistir 29 persones.
PROJECTES
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El 6 de novembre en el marc de col·laboració amb l’Ateneu

Cooperatiu “La Col·lectiva” es va fer a la seu del CELH una
sessió divulgativa per estudiants d’instituts de la ciutat. La
sessió titulada «Itineraris cooperatius » va ser dinamitzada
pel Joan Pedrosa de la Col·lectiva que va comptar amb
l'assistència de 73 persones entre alumnes i professorat..
DIVULGACIÓ

El

6

de

novembre

es

va

fer

la “(Re)volta

Candeliana” que s’havia suspès el dia 19 d’octubre.
A aquesta ruta hi van participar 16 persones que van
acabar fent una xerrada a la seu del CELH. Una
activitat que s’emmarca dins del projecte (Re)voltes
que dinamitza i organitza Òmnium cultural.

RUTES

El 8 de novembre es va fer una nova sessió dels «Itineraris cooperatius», en la que hi van
participar 50 persones, entre alumnes i professors.

DIVULGACIÓ

Joan Termes i Roig va ser l’encarregat d’apropar-nos als inicis del metro de Collblanc. El 2019 es
commemoren els 50 anys de la inauguració de la Línia 1 de metro que unia la ciutat amb
Barcelona. La conferència es va fer a la Biblioteca Josep Janés i va comptar amb la presència de
29 persones. L’acte es va organitzar en col·laboració amb el CELH i la Biblioteca. Es va fer l’11 de
novembre.

DIVULGACIÓ

El 19 de novembre es va fer una «Ruta Candeliana » per l’alumnat del CNL. La ruta va ser guiada
pel Joan Camós i hi van assistir un grup classe format per 15
alumnes. L’activitat en aquest cas es fa amb lectures de textos
relacionats amb l’obra de Candel de “Els altres catalans”. Les
lectures van a càrrec dels alumnes i la ruta serveix com de pràctica
de la llengua i de coneixement de la ciutat.
RUTES
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El 20 de novembre es vas fer la primera de les

tres accions que es porten a terme dins del
projecte «Conèixer l’Hospitalet». En aquesta
ocasió es va fer una “(Re)volta poligonera” en la
que també hi va prendre part Òmnium Cultural.
L’activitat va ser seguida per 18 professors i
professores que han arribat aquest curs a la
ciutat. L’activitat va acabar amb un posada en
comú per part dels participants.
PROJECTES

El 21 de novembre va ser el torn de La Perifèrica. Aquest
projecte editorial en format digital que compte amb el CELH com
un dels pals sobre el que es sustentarà aquesta nova iniciativa
local durant els propers anys. L’acte de presentació es va fer al
local de La Figa i va comptar amb l'assistència de 52 persones.
PROJECTES

El 23 de novembre es va fer la Ruta per la ciutat adreçada al nou
professorat que arriba a l’Hospitalet. Aquesta vegada hi van
participar 11 professors. Aquest acte forma part del projecte
«Conèixer l’Hospitalet»

que s’organitza conjuntament entre El

Casalet, el CELH, el Museu de l’Hospitalet, la Regidoria d’Educació
de la ciutat i el Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet.
PROJECTES

El 28 de novembre es va fer una nova activitat dinamitzada per l'entitat. La cada vegada més
creixent petició per part de persones de la tercera edat d’organitzar activitats que els puguin
interessar ens ha portat a fer una experiència més a partir de les rutes per la ciutat. Aquesta
vegada un grup de 20 persones han visitat espais interessants i emblemàtics de la ciutat i el CELH
no va defugir el repte. Es va organitzar una ruta per La Florida i Bellvitge amb una visita a la cúpula

de l’hotel Hesperia. El resultat va ser molt positiu fins el punt que les persones que hi van assistir ja
ens han demanat una altra ruta de cara a l’any 2020. Aquesta activitat es vincula a la que també
es va fer organitzada amb la Residència de la tercera edat Francisco Padilla. La ruta, com no podia
ser d’una altra forma va ser pensada, dirigida i guiada pel Joan Camós.

RUTES

13

MEM CELH 2019

El 29 de novembre es va estrenar la (Re) volta pel patrimoni de

L‘Hospitalet. Aquesta nova ruta coorganitzada amb Òmnium Cultural
de Catalunya va comptar amb el suport de la Plataforma Can Trinxet
Viu i Stop Massificació. L’acte va comptar amb 15 assistents i a més
de les explicacions dels representants de Can Trinxet Viu i Stop
Massificació es va comptar amb les aportacions del Manuel
Domínguez. L’acte va acabar al CELH amb un petit debat sobre la ruta
realitzada.

RUTES

El 12 de desembre es va inaugurar l’exposició «Catalunya terra cooperativa».
Aquesta exposició que recull el moviment cooperatiu a Catalunya serà completada
amb una part específica sobre la ciutat, projecte que han treballat conjuntament el
CELH i l’Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva. S’ha pogut comptar amb la part de
Catalunya gràcies a la gentilesa de la Fundació Roca i Galés. L’exposició es podrà
veure a l’Harmonia fins el 2 de febrer de 2020.

El 17 de desembre es va fer la presentació de la revista SUD, presentada per
Joan Barrachina i Manuel Domínguez amb els comentaris dels articles a

càrrec de Nicolás Cortés. L’acte es va fer a la seu del CELH i va comptar amb
la presència de 17 persones.

DIVULGACIÓ

Tanquem aquesta part amb la menció al projecte del calendari de
l’any 2020. El calendari és un projecte de recollida i difusió de fotos
antigues de la ciutat. El projecte està coordinat per la Núria Toril i el
Vicens Sabater i ja comença a ser un habitual a la ciutat.
PROJECTES
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ON HEM ESTAT?
El 5 de febrer es va participar a l’acte del Fòrum de l’Hospitalet “camins de confiança” amb la
presència del Joan Camós que alhora també és membre del Fòrum.
La M. Pilar Massana va assistir en representació de l’entitat a la “Conferència anual de
l’Alcaldessa”, que va ser el dia 5 de febrer.
El 16 de febrer el Manuel Domínguez, la Natalia Piernas i la M. Pilar van ser presents a
l’assemblea de la cooperativa de serveis financers Coop 57 que es va fer a la Lleialtat Santsenca

al barri de Sants de Barcelona.
El 22 de febrer es va fer un acte recordatori del primer aniversari de la mort de Jaume Botey a
Barcelona. L’acte va comptar amb una bona representació de l’entitat.
El CELH continua participant en els actes de suport a les persones
refugiades que cada darrer dilluns de mes es fan a l’Acollidora. El
25 de febrer, el Joan Camós va fer la lectura del manifest en
representació de l’entitat.

El 9 de març el CELH col·labora amb la Plataforma per la Defensa del Castell de Bellvís i fa acte de
presència en la carpa informativa que es va posar davant del Castell
alhora que hi va donar suport a través de la difusió i l’aportació de
l’assegurança de responsabilitat civil.

El 16 de març, una nodrida representació de l’entitat va acompanyar la M. Pilar Massana a l’acte
de descoberta de la placa amb el nom de Jaume Botey i Vallès a l’institut d'Ensenyament que des
d’ara portarà el seu nom. Un altre acte va ser la presentació d’un joc de pistes al voltant dels
espais relacionats amb el Jaume Botey a la que hi va assistir la M. Pilar Massana el dia 18 de juny.
Un joc que ha estat fet per
estudiants de l’institut.

El 24 de març el CELH va ser present a les activitats del dia Mundial de l’aigua. Recordem que
l’entitat forma part dels Padrins del riu, el conjunt de les entitats d’aquest grup organitza en
col·laboració amb l’Ajuntament les diferents iniciatives que es fan al voltant d‘aquesta data.
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El 30 de març, un any més el CELH dóna suport al Certamen
Poètic “Andreu Trias”, organitzat pel Centre Catòlic. El CELH
fa donació de llibres, difusió del projecte i de l’acte i està
present en el jurat en la persona de J. M. Valero. Aquest any
van assistir a l’acte de lliurament, Josep M. Valero, Rosa M.
Climent, Manuel Domínguez, Natalia Piernas, M. Pilar
Massana i Núria Toril.
El 31 de març, Carme Rimbau participa a una “Caminada” per espais interessants de la ciutat

organitzada pel Grup de Patrimoni.

El 3 d’abril, Vicens Sabater assisteix a l’acte commemoratiu dels 40 anys d’Ajuntaments
Democràtics al que també hi assisteixen però en qualitat d’exregidores Mercè Olivares i M. Pilar
Massana .

Manuel Domínguez va ser l’encarregat de fer la presentació del llibre

“Jaume Mitjavila i Rius (1810-1881). Una vida novel·lesca”, de Matilde
Marcè que va tenir lloc el dia 17 d’abril, a l’Ateneu de Cultura Popular.

L’estand del Servei de biblioteques de la ciutat de la diada de Sant Jordi, també va comptar aquest
any amb la participació de l’entitat. El 23 d’abril van ser presents a l’estand les darreres
publicacions de l’entitat. La representació de l’entitat va ser força nodrida com es desprèn de la
imatge.

El CELH també ha col·laborat amb el Concurs de Còmics i Dibuixos de Collblanc que organitza
cada any la Coordinadora d’AMPAS de Collblanc-La Torrassa. Aquest any el 10 d’abril, es va reunir
el jurat i el dia 5 de maig es va fer l’acte de lliurament dels premis. Les persones que han
col·laborat en representació de l’entitat han estat Manuel Domínguez i Josep M. Valero que van
assistir als dos actes.
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Aquest any el nostre amic Ferran Soriano commemora els seus 50 anys al món de l’art,
concretament en la seva faceta d’escultor. És per aquest motiu que el CELH l’ha volgut
acompanyar en dos actes que es van organitzar que aquesta efemèride. El Vicens Sabater va ser
el representant del CELH a les exposicions dels dies 26 d’abril i 26 de maig a Santa Perpetua de la
Moguda i Barcelona.
El 27 d’abril, la M. Pilar Massana, el Genís Pascual i el Vicens Sabater van
representar l’entitat en la “9a Trobada d’autors i autores de l’Hospitalet”
organitzada pel Servei de biblioteques a la sala d’actes de la Biblioteca

Central Tecla Sala.
L’associació pel Foment de la Informació Crítica (FIC) va organitzar una taula rodona sobre “la
informació local a l’Hospitalet” al Col·legi de Periodistes de Barcelona que va tenir presencia de
persones de la junta del CELH. L’acte va ser el dia 29 d’abril.
El 8 de maig, l’Espai de Ciutadania va organitzar un debat al voltant de les eleccions municipals.
L’acte va comptar amb el suport del CELH en l’organització, la difusió i la comunicació.
L’associació pel Foment de la Informació Crítica (FIC) va organitzar una altra taula rodona sobre la
informació local a l’Hospitalet” al CELH el dia 25 de maig.
El dia 6 de juny el Centre d’Estudis va presentar una instància a
l'ajuntament denunciant la desaparició de la placa commemorativa
dels bombardejos a la ciutat durant la Guerra Civil espanyola. La placa
que havia estat col·locada l’any 2009 entre els carrers de Montseny i
Llobregat davant de la Casa dels Cargols. En la instància es demana

que es restitueixi aquest record tan especial per la ciutat.
El 15 de juny La Carme Rimbau i el Vicens Sabater van participar en una Taula Rodona sobre Can
Trinxet. Una activitat organitzada dins dels actes de defensa d’aquest element de la ciutat i que
s’emmarca en els projectes i activitats que porta a terme el Grup de Patrimoni de l’Hospitalet,
format per diferents entitats patrimonialistes de la ciutat. I que fa 4 anys que treballen en defensa
del patrimoni local.
El 19 de juny, va ser el torn de Joan Camós que va intervenir en la reunió que havia organitzat el
Sindicat de Llogaters.
El Manuel Domínguez va guiar una visita al barri de la Florida pels professors del Màster d’Estudis
Urbanístics de la UAB a la que hi van assistir 7 professors. La ruta es va fer el dia 24 de juliol.
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Com ja va sent habitual el nou curs podem dir que comença amb la tradicional
ofrena de la Diada Nacional de Catalunya de l’11 de setembre.
A l'ofrena d’aquest any hi van assistir el l Manuel Domínguez, la Carme Rimbau,
el Vicens Sabater, la M. Pilar Massana i el Genís Pascual.

El CELH va estar representat a la presentació del llibre “Els de Dalt del

Baix”. Una iniciativa de BCN Contnet Factory i El Llobregat que es va a fer
a l’auditori del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat el 2 d’octubre.

En el marc de col·laboració amb l’Ateneu “La Col·lectiva” el 4 d’octubre el CELH va
tenir presència a la «Fira d’Economia Social de

l’Hospitalet», que es va fer al Mercat de La
Florida. L’entitat va ser-hi present amb els seus
darrers llibres i informació dels seus projectes i
serveis i en les persones de la Lídia Santacana i
Vicens Sabater.
El mateix 4 d’octubre, la Carme Llitjós i la Natalia Piernas van
participar en la taula rodona que va organitzar la biblioteca
Tecla

Sala

sobre

«Simone

contemporani». La taula

Weil,

un

pensament

es va organitzar amb motiu de la

presentació del llibre “Simone Weil educadora. Tras los ecos de

su voz” de M. Ángeles Garcia-Carpintero.

Un any més el CELH continua donant suport, col·laborant i participant de les
activitats i projectes del Fòrum. Enguany hem estat present en els actes que
s’han fet: Camins de confiança. Un recorregut per diferents comunitats de l’H.
A la taula rodona: Era foraster i em vau acollir; i en la celebració
de l’FTAR. I també en l’edició d’una publicació dinamitzada per
algunes persones vinculades al Fòrum.
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Com no podia ser d’una
altra forma el CELH forma
part i participa activament
d’aquest

grup.

M.

Pilar

Massana, Josep M Valero,
Manuel Domínguez, Joan
Camós i Vicens Sabater
han estat i estan en les
diferents iniciatives d’aquest grup que tot just ha iniciat la seva trajectòria i que durant aquest any
ja ha fet diverses trobades en les que s’han anat concretant línies de treball i s’ha valorat quina
forma jurídica pot tenir aquest grup.
La Carme Rimbau com a membre del CELH assisteix a l’acte en defensa de la Vaqueria Rafael,
que ha fet un grup d’entitats locals
que defensen el patrimoni de la
ciutat. La Vaqueria Rafael, és un altre
dels

elements

destacats

del

patrimoni local que està pendent
d’enderroc. En la concentració s’ha
llegit un manifest en defensa del patrimoni de la ciutat i en contra de l’especulació.
Aquest any l’entitat ha col·laborat també amb la Blog L’Hosfera l’abans i l’ara de l’Hospitalet,
mitjançant la sessió de fotografies per a l’exposició que van organitzar amb el títol de «Postals de

l’Hospitalet ».
El 2019 ha estat un any marcat per la sentència del procés a Catalunya. En aquest sentit l’entitat
sempre s’ha manifestat per la defensa dels valors democràtics i ha pres partit en aquest sentit però
la desmesurada sentència contra els líders polítics i especialment socials ha portat l’entitat a
manifestar-se en contra de l’esmentada sentència i en aquesta línia s’ha adherit a diferents
manifestos: “Manifest de la societat civil catalana de rebuig a la sentència”; “El manifest de la

Coordinadora de Centres de Parla Catalana” i “El manifest de l’Espai de Ciutadania”. També
ens hem adherit a la plataforma “Un altre Hospitalet és possible”.

En el marc de col·laboració amb Memóra el CELH ha donat difusió a l’exposició «Ossos. Un viatge

a l’època medieval de la mà de l’antropologia física»., inaugurada al Museu de l’Hospitalet el dia
14 de novembre fins el 5 de gener de 2020.

A l’acte d’inauguració hi van assistir el Manuel

Domínguez i el Vicens Sabater.
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El dia 22 de novembre es va fer una nova trobada en el marc de la plataforma ciutadana contra
el Feixisme i el Racisme (UCFR). Aquesta vegada la sessió es va fer a la seu del CELH.

El CELH també ha estat present un any més a la «Setmana de la Solidaritat» .
Una activitat que es desenvolupa des de l’Espai de Ciutadania i que es fa en
col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat. Aquest any s’ha fet durant la setmana
del 25 de novembre a l’1 de desembre.

El Manuel Domínguez va fer la conferència «Els anys del pistolerisme».
La conferència va ser organitzada per l’Espai de Cultura Terrarios Albos i
va comptar amb el suport de la biblioteca Josep Janés, espai on es va fer
l’acte. L’activitat es va fer el dia 12 de desembre.

El dia 18 de desembre el CELH va participar en la Celebració del Nadal des de la diversitat de
conviccions i confessions que es va organitzar des del Fòrum de L’Hospitalet.
El dia 19 de desembre el Manuel va ser el convidat i l'encarregat de reflexionar sobre els mitjans
de comunicació, la importància de la percepció i la denúncia pública des de la premsa, en la
presentació de la nova edició de la revista Des de Ja , dinamitzada per La Fundició. L’acte es va

fer al Centre Ana Díaz Rico de La Florida
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