Quaderns d’estudi 22

Cronologia

ELS fets més remarcables
en la història de l’entitat
ANY 1984
La Fundació ESICO concedeix una subvenció per a la posada en marxa del Centre.
març
Presentació pública del CEL'H en el teatre del Centre Catòlic a càrrec de Jaume Botey i
de Casimir Martí.
12 d’abril
S’habilita el pis que serà la primera seu de l’entitat al carrer Major, 57, principal 1a.
juny

ANY 1985
Presentació dins dels actes de Firaciutat, dels llibres: Bibliografia sobre l’Hospitalet, de
Jaume Botey i Joan Camós; La formació de la indústria a l’Hospitalet, segle XIX , de Joan
Casas; i L’Hospitalet a l’inici del segle XVIII, de M. Pilar Massana .
abril-maig
Firaciutat'85. Francisco José Basilio prepara la presència del CEL’H a Firaciutat i fa gestions per a l’adquisició de part del fons documental.
abril-maig
Sopar homenatge a Francesc Marcé. Organitzat en col·laboració amb l'Ateneu de Cultura
Popular.
11 de juliol
Assemblea extraordinària a la sala d'actes de l'Ateneu de Cultura Popular i elecció de la
primera Junta del Centre. President: Jaume Botey.
25 de setembre
Conferència «La nova xarxa viària de l’Hospitalet» a càrrec de Jaume Ponsa.
14 de novembre
Presència a l’Assemblea d'Estudiosos a Girona, on es demana l’organització de l’Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de l’any 1986.
16 i 17 de novembre
Xerrada sobre la nova divisió comarcal de Catalunya a càrrec de Santiago Cucurella.
17 de desembre
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Primer número del butlletí del Centre d’Estudis.
desembre
Primera relació institucional de l’entitat amb el Servei d’Arxius de la Generalitat.
Signatura d'intercanvi de publicacions amb el Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Espai radiofònic setmanal sobre història de la ciutat a càrrec del CEL’H.

ANY 1986
Visita comentada a les zones d'interès ecològic del delta del Llobregat.
25 de gener
Organització del debat obert «Què podem fer davant l'atur?» i projecció del vídeo: Ser
jove i tenir iniciativa.
18 de març
Organització del debat obert «Quina és l'estructura comercial de l'Hospitalet i què es pot
fer per millorar-la?».
17 d’abril
Presentació dels llibres Cinquanta-quatre relats d'immigració, de Jaume Botey, i La història de tots nosaltres, de Joan Camós, a Firaciutat.
9-14 de maig
El CEL’H organitza a Can Vilumara la XXXI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos amb 95
comunicacions, 5 ponències i 225 inscrits.
24 i 25 de maig
Commemoració del cinquantè aniversari de l'inici de la Guerra Civil amb la conferència de
Joan Camós sobre el període republicà a l'Hospitalet.
9 de juliol
Participació amb un estand a la Fira i organització d’una visita comentada a la Marina de
l'Hospitalet dins de la 2a Setmana de la Salut.
3-9 d’octubre
Taula rodona «Les col·lectivitzacions industrials a l’Hospitalet durant la guerra civil», a càrrec de Pelai Pagés i Carles Santacana.
16 d'octubre
Presentació del llibre de poemes Tres quaderns, del soci Joan Casas.
20 de novembre

ANY 1987
Nova etapa del butlletí del Centre d’Estudis.
gener
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Assemblea general de socis.
febrer
S’obre la consulta del fons documental del CEL’H.
març
Organització del «Curs de metodologia i història local».
4 de març al 22 d’abril
Visita comentada a la Colònia Güell, conduïda per Josep Padró.
març
Presentació dels Quaderns d’Estudi 1 i 2.
maig
Participació a Firaciutat amb estand propi.
maig
Organització d'un sopar a la pista del Casino del Centre amb la finalitat de captar nous
socis i mecenes.
juny
Presentació de la publicació Amb efecte, de Feliu Formosa i Joan Casas.
juliol
Coorganització del simposi Català a l'Hospitalet, en el qual Joan Camós presenta la comunicació: «Coneixement i ús del català a partir de les dades del padró d'abril de 1986».
novembre
Primer volum dels materials de la XXXI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos.
16 de desembre
Presentació del Quaderns d’Estudi 3.
desembre
Participació a les sessions del seminari TRAMA sobre el Desenvolupament Comunitari i
Teixit Social.
desembre
ANY 1988
Organització d'un curs sobre història de l'associacionisme a Catalunya per encàrrec del
Servei Municipal Abast, centre de l'animació i l'esplai.
febrer
Presentació del Quaderns d’Estudi 4 a la Biblioteca Can Sumarro.
març
Participació en un curs d'animadors socioculturals organitzat pel sindicat Comissions Obreres de Cornellà sobre coneixement del medi comarcal del Baix Llobregat.
març
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Organització de «L’Hospitalet: Quina comarca?» Jornades sobre l'Hospitalet en l’organització territorial de Catalunya.
14, 15 i 16 d’abril
Coordinació de les activitats relacionades amb la lectura amb motiu del dia del llibre.
abril
Presentació del Quaderns d’Estudi 5 a la Fira de Primavera.
maig
Conferència sobre la llei antiterrorista d'Enrique Molina, jutge degà de l'Hospitalet, al local
social de la Fundació Caixa de Pensions.
27 de juny
Presentació del llibre Candel, Paco o Francesc, d'Ignasi Riera, a l'Aula de Cultura de Sant
Josep.
6 de juliol
Presència del grup d'urbanisme a la presentació pública del PERI del nucli antic a la Regidoria del Districte I.
11 de juliol
Debat al local de la Fundació Caixa de Pensions sobre l'experiència d’hospitalencs que han
estat a Nicaragua (Esther Pérez, Jordi Negre, Jaume Botey i Carlos Ferrer).
octubre
Sessió informativa sobre «el fons local» pels bibliotecaris de la ciutat a càrrec de Joan
Camós.
6 d’octubre
Organització del «Curs d'història de l'associacionisme a Catalunya» per encàrrec del Servei Municipal Abast.
novembre
Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya organitzades pel Museu de l'Hospitalet. La
comunicació va anar a càrrec de Joan Casas.
novembre
Presentació del Centre d'Estudis al Polígon Gornal amb motiu del projecte del Taller
d’història del Polígon Gornal.
9 de novembre
Presentació del Quaderns d’Estudi 6 a l’Aula de Cultura de Sant Josep.
11 de novembre

ANY 1989
Seminari sobre el paper i la problemàtica de les entitats.
4 de febrer (data d’inici)
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Presentació del Taller d’història de Bellvitge.
17 de febrer
Assemblea general de socis, en la qual és elegida presidenta Carme Arranz.
8 de març
Presentació del Taller d’història de Can Serra.
9 de març
Publicació dins el Butlletí del primer número de El Receptari impulsat pel grup Sopa de
Lletres amb propostes d’animació a la lectura.
12 d’abril
Estand a la Fira de Primavera conjuntament amb el Museu i el Centre de Normalització
Lingüística per a la presentació de l'oferta editorial sobre temes locals.
20-23 d’abril
Exposició sobre els 20 anys de l’Institut de Can Serra.
26 d’abril
Presentació al saló d'actes de Firaciutat del llibre que recull els materials del simposi El
Català a l'Hospitalet.
7 de maig
Debat, organitzat per l'ADAC, sobre el futur de la Rambla amb la intervenció de Carme
Arranz, presidenta del CEL’H.
juny
Montserrat Perelló s’incorpora com a gerent del CEL’H.
3 d’octubre
Presentació del Quaderns d’Estudi 7 a la Sala de Plens de l'Ajuntament del Prat.
12 de desembre

ANY 1990
Participació en l’organització del curs sobre «L'animació sociocultural des d'una perspectiva històrica a Catalunya» per part del Servei Municipal Abast i el Centre de Normalització Lingüística de formació de dinamitzadors.
Presentació al saló d'actes de Firaciutat del treball sobre el taller del barri del Gornal, a
càrrec de Marta Jové.
6 de maig
Assemblea Extraordinària amb motiu del robatori que va sofrir el local del CEL’H.
17 de maig
Presentació del Quaderns d’Estudi 9 al barri del Gornal.
maig
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Assemblea general de socis.
22 de març
Trobada al CEL'H per analitzar i reflexionar sobre l'entitat.
13 de desembre
Presentació del Quaderns de rock, a l'Aula de Cultura de Bellvitge.
15 de desembre
Organització d’unes Jornades sobre Josep Peirats i el Moviment Llibertari a l'Hospitalet.
desembre
Estand a la Fira de Primavera amb el Museu i el Centre de Normalització Lingüística per
a la presentació de l'oferta editorial sobre temes locals.
19-23 d’abril

ANY 1991
Presentació del Quaderns d’Estudi 10.
setembre

ANY 1992
Jornades sobre associacionisme «Espai, realitat i perspectives».
14-15 i 16 de maig
Es posa en funcionament la base de dades Babel'H.

ANY 1993
Inauguració del nou local del CEL'H.
1 de setembre
Exposició a l'Aula de Cultura de Sanfeliu «Sanfeliu: 1924-1993 el naixement d'un barri»
16 de desembre
Participació en l’Exposició «El tèxtil: Santa Eulàlia, fàbrica de l'Hospitalet» a l'Aula de Cultura de Santa Eulàlia.
Inici del servei Babel'H.
Creació del Consell Assessor del CEL’H.

ANY 1994
S'imparteix un curs d'iniciació al CDS/ISIS i pràctiques amb la base de dades Babel'H
adreçat al personal adscrit a les biblioteques públiques de la xarxa.
7-11 de febrer
Exposició realitzada per Marta Planell a l’Aula de Cultura de la Florida: «La Florida. Les
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entitats de la gent gran».
22 de febrer al 18 de març
Debat sobre «Solidaritat i cooperació».
14 d’abril
El CEL’H assisteix a la presentació del llibre de Francesc Marcé Hospitalencs d'ahir, a l'Ateneu de Cultura Popular.
22 d’abril
Participació en els actes de la Setmana Cultural. Jaume Botey, en representació del CEL'H,
modera la taula rodona organitzada pel Centre Cultural de la Torrassa sobre el tema del
bilingüisme.
23 d’abril
Representació de l’entitat a l’acte de presentació del llibre «Un ayuntamiento llamado
ellos», de Francesc Candel, a la Llibreria Perutxo.
23 d’abril
Assemblea general de socis.
28 d’abril
Assistència a la taula rodona sobre «El reparto del trabajo», organitzada per la revista
Marxismo, al Centre Cultural Tecla Sala.
5 de maig
S’organitza el debat sobre «Els lobbys de dones».
12 de maig
Inauguració, dins el marc de la Festa Major del Centre, de la nova seu del CEL’H a l'edifici de «l'Ateneïllo», compartit amb els Amics de l'Òpera i el Cine Club.
22 de juny
Agustín Castellano assisteix com a tècnic del CEL’H al curs avançat de CDS/ISIS a Madrid,
organitzat per SEDIC i CINDOC.
4-8 de juliol
Reunió dels membres de la Junta amb l'alcalde Celestino Corbacho per definir les relacions i el grau de cooperació entre el CEL'H i l'Administració local.
15 de setembre
El CEL’H organitza una conferència sobre «El fons monetari internacional» al Centre Cultural Barradas.
8 d’octubre
Presentació del Servei Babel'H a la Biblioteca Popular de la Florida a càrrec d'Agustín Castellano Bueno, responsable del servei.
11 d’octubre
El CEL’H organitza un acte de record de Joan N. García Nieto, «La persona, el compro-
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mís, les idees», a l'Aula de Cultura de Sant Josep.
11 d’octubre
Xerrada a l'Aula de Cultura de la Florida sobre la bibliografia de l'Hospitalet i Babel'H a càrrec d’Agustín Castellanos, responsable del servei de Babel’H.
11 d’octubre
Presència al I Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana celebrat a Lleida: Moviments Socials i Dinàmica Associativa.
10, 11 i 12 de novembre
Presentació del llibre Victoriosos i derrotats: el franquisme a l'Hospitalet, de Carles Santacana, a la sala Rambla Cinemes.
15 de novembre
S'instal·len cinc nous punts d'accés a la base de dades a les biblioteques de la ciutat,
configurant la xarxa «off-line» de Babel'H.

ANY 1995
Mercè Artigas s’incorpora com a documentalista de l’entitat.
Participació en el II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
febrer
Assemblea general de socis. President: Carles Santacana.
4 d’abril
El CEL’H pren part en l'Homenatge Andreu Trias, 50 anys de cultura, al Centre Catòlic.
21 de maig
El grup Sopa de Lletres presenta la seva experiència a les Jornades sobre el Foment de
la Lectura, organitzades per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
maig
El Grup Promotor de l'Antifranquisme a l'Hospitalet organitza una taula rodona presentant els seus objectius a l'Auditori Barradas.
15 de juny
Presentació del Quaderns d’Estudi 11.
29 de juny
Presentació, al local del CEL'H, de la tesi doctoral «El creixement desbordat de la ciutat»,
de Sílvia Elías Roman.
juny
Participació a les Jornades de Solidaritat de l'Hospitalet de la Plataforma Solidaritat
l’Hospitalet a l'IB Mercè Rodoreda.
juny
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Participació del CEL'H, com a membres de la Comissió de Festes del barri Centre, a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
El CEL'H participa amb un estand conjuntament amb el Cine Club i els Amics de l'Òpera
al Recinte Cultural de la Festa Major de Bellvitge.
10, 11 i 12 de setembre
Carles Santacana, com a president, forma part del tribunal de les beques l'Hospitalet.
octubre
El soci Joaquín Recaño presenta la seva tesi «La emigración andaluza: 1900-1992», al
local del CEL'H.
26 d’octubre
El CEL’H participa en el III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya de la Diputació i l'Avenç.
17-19 de novembre
Participació a les VII Jornades d’Història del Socialisme de la Fundació Rafael Campalans.
29 i 30 de novembre
Participació en el IV Congrés Barcelona i l'Espai Català, «Ciutat i Articulació del Territori»,
de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona.
12 i 15 de desembre
Participació al curs «Història i situació actual de l'Hospitalet», organitzat per l'Arxiprestat.
21 de desembre
Sessió, amb ponència del CEL'H, al curs de formació ocupacional «Gestió i direcció d’entitats sense ànim de lucre», organitzat per l'Ajuntament.
21 de desembre
El CEL'H forma part del Jurat al certamen literari «V Memorial Josep Janés» que organitza
el Centre Cultural de la Torrassa.

ANY 1996
La Junta de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana aprova que l’assemblea de la Coordinandora es faci a l’Hospitalet.
Presentació del Quaderns d’Estudi 12 al Centre Cultural Barradas.
1 de febrer
Participació al II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana amb la presència de
Josefina Gómez i Montserrat Perelló.
abril
Manuel Domínguez forma part de la taula rodona sobre migracions a la Festa de la Di-
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versitat organitzada per SOS Racisme.
9-12 de maig
Taula rodona a l'Auditori Barradas «Premsa antifranquista a l'Hospitalet».
27 de juny
El CEL'H entra a formar part de la comissió jurídica de la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana.
juny
Presentació del Quaderns d’Estudi 13-14, a l'Auditori Barradas.
4 de juliol
Rosa Guinart assisteix, juntament amb altres persones representants de diverses entitats
del barri, a una reunió informativa sobre la finca de Can Gajo.
9 de juliol
Participació en l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya davant l'Ajuntament.
11 de setembre
Participació i col·laboració en el II Congrés de la Coordinadora Franquisme i Transició Democràtica a les Terres de Parla Catalana, Cultura i Societat, a Palma de Mallorca.
17-19 d’octubre
Exposició «Sobre dues rodes. La bicicleta a l'Hospitalet 1900-1996», recollida per la secció de Patrimoni de l'Ajuntament, a la sala Alexandre Cirici.
3 octubre-3 desembre
Presentació del Quaderns d’Estudi 15.
14 de novembre
L’entitat exerceix d’amfitriona de l'Assemblea anual de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
30 de novembre
Debat «L'Hospitalet, perspectives i futur» conjuntament amb Tres Quarts x Cinc Quarts i
el Grup Tot Comunicació.
novembre
Presentació a l'Auditori Barradas de la taula rodona-debat «Espai metropolità: una ciutadania compartida» dins de «Diàlegs a l'Hospitalet», integrat pel Centre d'Estudis, Tres
Quarts x Cinc Quarts i Grup Tot Comunicació.
3 de desembre
Presentació del llibre de Joan Soler i Amigó Nadal Català a la sala Barradas.
14 de desembre
El CEL’H participa en el debat «La salut pública a l'Hospitalet».
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ANY 1997
Presentació de la Història de l'Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de futur a l'Auditori Barradas i a la seu de l'ONCE. L'ONCE insereix en una revista seva el contingut del
llibre Història de l'Hospitalet, gravant tot el contingut i elaborant una ressenya en Braille.
22 d’abril
Montserrat Solanas i Jaume Centelles fan una lectura de diversos textos, com a col·laboració de l'acte de presentació del llibre d'Història.
22 d’abril
Estand a la Fira de Primavera per fer difusió del llibre Història de l’Hospitalet, a més d’altres publicacions i serveis del CEL'H.
18-23 d’abril
Carles Santacana recull el premi Primer de Maig de 1997 en l'apartat de Memòria Popular de les fundacions Josep Comaposada i Rafael Campalans a la Fira de Cornellà.
30 d’abril
A petició del grup l’Hospitalet Antifranquista, l'Ajuntament celebra una sessió plenària i extraordinària en la qual es reconeix públicament el paper dels antifranquistes de l'Hospitalet i acorda fer un homenatge encarregant una escultura.
13 de juny
El grup l'Hospitalet Antifranquista realitza un acte d'homenatge als homes i dones destacats i anònims en la lluita antifranquista.
15 de juny
Participació en l'ofrena floral i les activitats de la jornada davant l'Ajuntament. Assistència a la recepció d'entitats.
11 de setembre
Participació en l'acte d’homenatge a Pura Fernández, a l'Aula de Cultura de Bellvitge.
22 d’octubre
Segona setmana del llibre infantil i juvenil, organitzada per l'Ajuntament, la llibreria Perutxo i el Grup Sopa de Lletres del CEL'H, en el Centre Cultural Barradas.
17-23 de novembre
Conferència del soci Pep Ribas a la parròquia de Sant Isidre: «Descripció de l'Hospitalet
de la Postguerra».
11 de desembre
Participació al IV Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya.
12 i 13 de desembre
Participació a la I Mostra d'Entitats del districte I, amb un estand per exposar les publicacions.
12 i 13 de desembre
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ANY 1998
S’inicia el servei de suport a treballs de recerca d’instituts i universitats.
El CEL’H rep el Premi Cutat de l'Hospitalet corresponent a la categoria d'humanitats.
17 d'abril
Estand a la II Fira d’Entitats dels Barris Centre i Sant Josep a la Rambla Just Oliveras.
18-23 d’abril
Presentació de L'Hospitalet és escola al Centre Cultural Barradas.
22 d’abril
Participació del Grup Sopa de Lletres a la Maratón de cuentos. Maratón de sueños al Palacio del Infantado de Guadalajara.
12-14 de juny
Visita del Grup Sopa de Lletres a Salamanca organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, per tal de conèixer entitats relacionades amb el món de la literatura per a infants.
11-13 de setembre
Conferència commemorativa de la mort de Lluís Companys sobre «Lluís Companys, les
idees i l’acció política» a càrrec de Josep M Solé i Sabaté, coorganitzada amb la Regidoria del Districte I.
15 d’octubre
Col·laboració en la 1a Jornada Pedagògica «Treballem amb els Materials de L'Hospitalet
és escola», organitzada pel Casalet.
24 d’octubre
Participació de Manuel Domínguez i Miguel A. Montón en les VI Jornadas de Historia y
Fuentes Orales d’Àvila: «La crisis del franquismo y la transición».
23-25 d’octubre
Participació del Grup Sopa de Lletres al I Congrés de Literatura Infantil i Juvenil en Català a les «12 hores de contes i a la Lliga dels llibres».

ANY 1999
Presentació del Quaderns d'Estudi 16 al Centre Cultural Claveles.
20 d’abril
Presentació de Les festes majors a l'Hospitalet: barri Centre i Sant Josep a la sala d'actes de la Regidoria del Districte I.
23 d’abril
Participació del Grup Sopa de Lletres a la 3a Setmana del Llibre Infantil i Juvenil de
l'Hospitalet al Centre Cultural Barradas i a les «12 hores de contes»
Acte de difusió dels materials L'Hospitalet és escola a la Casa dels Arbres de Santa Eulàlia.
21 de maig
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S’organitza conjuntament amb la Regidoria de Districte I la conferència d’homenatge a
Lluís Companys, «Lluís Companys, l’advocat del poble», a càrrec de José Luis Martín
Ramos.
15 d’octubre
Estand a la III Fira d'Entitats dels Barris Centre i Sant Josep, a la Rambla Just Oliveras.
16 i 17 de desembre

ANY 2000
El Grup Sopa de Lletres participa a les «12 hores de contes».
29 d’abril
El CEL'H participa activament en la Campanya per a l'abolició del deute extern i consulta
social.
12 de març
Participació de Montserrat Perelló, com a membre del jurat, als Premis Ciutat de l'Hospitalet, 6a edició.
28 d’abril
Assemblea general de socis.
11 de maig
Presentació de la publicació Similituds i diferències. La immigració dels anys 60 a l'Hospitalet, de Clara Carme Parramon, al Centre Cultural Barradas.
24 de maig
Presentació a la Casa dels Arbres de Santa Eulàlia del CD Música i Danses que forma part
del projecte L'Hospitalet és escola.
29 de maig
Participació al Consell de la Sostenibilitat de l'Hospitalet amb representació de Joan
Camós.
maig-desembre
Conferència de Joan Camós «Història de Santa Eulàlia: el passat immediat» al Centre
Cultural Santa Eulàlia.
1 de juny
Organització del Seminari de treball de l'Antena sobre el patrimoni etnològic.
juny i novembre de 2000
Participació a l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
Participació a la Plataforma ciutadana «L'Hospitalet sense vies»
setembre-desembre
Col·laboració amb Ràdio l'Hospitalet en l'espai setmanal sobre la història de la ciutat a càr-
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rec d'historiadors i historiadores vinculats al CEL'H.
octubre 1999-juny 2000
El CEL'H col·labora amb la conferència «Lluís Companys, fundador de la Unió de Rabassaires», a càrrec de Jordi Pomés.
16 d’octubre
Inici del projecte de les jornades «L'Hospitalet, 75 anys de ciutat. El segle XX a debat».
Conferència «Història del barri i perspectives de futur» a càrrec de Manuel Domínguez,
al Centre Cultural Santa Eulàlia.
2 de novembre
Inauguració de l’exposició «Hi eren, hi són. 75 anys de ciutat», amb la col·laboració del CEL'H.
6 de novembre
Presentació de la publicació Repetició de la jugada, al Centre Cultural Barradas.
21 de desembre

ANY 2001
Jornades: «L'Hospitalet, 75 anys de ciutat. El segle XX a debat»
24-26 de gener
Assemblea general de socis.
29 de març
Es presenta al pati del CEL'H el nou servei d'antena interlocutora de l'Observatori del Patrimoni Etnològic dins el projecte de «L'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya»
4 d’abril
El Grup Sopa de Lletres participa a les «12 hores de contes», a la Biblioteca Tecla Sala,
amb la narradora Rosa Guinart.
20 d’abril
Participació en les «Jornades de Patrimoni Etnològic» organitzades pel CPCPTC-IPEC,
amb la representació de M. Mascarell, M. Perelló, C. Santacana, M. Artigas i J. Ibáñez.
23 i 24 d’abril
José Muñoz, membre del grup l’Hospitalet Antifranquista, fa una xerrada a l'IES Torras i
Bages sobre les seves experiències durant la Guerra Civil i la primera postguerra.
24 d’abril
Col·laboració amb la Televisió de l'Hospitalet per a la realització de diversos programes
de contingut històric.
abril
Manuel Domínguez, a petició d'Alícia Verós, participa en un debat sobre els orígens i desenvolupament del barri de Bellvitge amb motiu del 30è aniversari del barri.
maig
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El CEL'H s'adhereix a la moció de suport a les dones de l'Afganistan.
maig
Montserrat Perelló representa el CEL'H a les «2es Jornades Científiques i Tecnològiques»
juny
Manuel Domínguez i Carles Santacana representen el CEL'H al Jurat de Beques l'Hospitalet.
5 de juliol
Participació a l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
Conferència «Lluís Companys i la història de Catalunya» organitzada amb la Regidoria de
Districte I i la Comissió Lluís Companys de la Generalitat de Catalunya. La conferència va
anar a càrrec de Jordi Casassas.
15 d’octubre
Rosa Guinart i Carles Santacana representen el CEL'H en el Premi 45è Concurs de Fotografia Artística.
19 d’octubre
Participació de Mercè Artigas a les vuitenes Jornades Catalanes de Documentació: «Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes», a La Farga.
15 i 16 de novembre
Assistència al VI Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya: «Sociabilitat i Àmbit
Local».
30 de novembre i 1 de desembre
Participació en les Jornades Fonts Orals «La investigació a les terres de parla catalana»
14 i 15 de desembre
Participació en la IV Mostra d'Entitats.
15 i 16 de desembre
Presentació de Quaderns d'Estudi 17 al Centre Cultural Barradas.
17 de desembre
Col·laboració amb Televisió de l'Hospitalet en un programa mensual dedicat a conèixer
els barris de la ciutat.
2001-2002
El Grup de col·laboració amb Ràdio l'Hospitalet prepara una emissió setmanal dedicada
a un personatge de la ciutat.
2000-2001
Relacions amb la Comissió de Veïns i Veïnes del carrer Xipreret.
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ANY 2002
Participació a les Jornades de Treball a Esterri d'Àneu organitzades per l'Observatori per
a la Recerca Etnològica i coordinades per l'Antena de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
gener
Assemblea general de socis.
11 d’abril
Montserrat Perelló representa el CEL'H en les 3es Jornades Científiques i Tecnològiques.
maig-juny
Presentació del Quaderns d'Estudi 18, a la Biblioteca Josep Janés.
13 de juny
Participació en l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
Conferència a la sala d’actes de la Regidoria del Districte I, «L’Hospitalet a l'època del president Companys», a càrrec de Joan Camós, dins dels actes de commemoració de l’aniversari de l’afusellament de Lluís Companys.
15 d’octubre
Rosa Guinart, Amèlia Merino i Mercè Artigas representen el CEL'H al «46è concurs de fotografia artística» organitzat pel Club Muntanyenc de l'Hospitalet.
8 de novembre
Participació a la V Mostra d'Entitats.
15 i 16 de desembre
Presentació de la publicació de Josep Ribas, De la UEC al Club Muntanyenc, al Centre Cultural Barradas.
19 de desembre
Participació del grup l’Hospitalet Antifranquista a l'homenatge als expresos polítics celebrat al Liceu amb motiu del 50è aniversari del final de la Guerra Mundial celebrat al Parlament.
Entrevistes i relacions amb el Departament de Justícia de la Generalitat.
«III Jornadas de Senderos de Libertad» sobre els maquis, organitzades per la Gavilla
Verde a Cuenca.
El grup l’Hospitalet Antifranquista es fa partícip del Premi Ciutat de l'Hospitalet que TV3
va rebre pel seu programa «Els nens de la guerra»
Assessorament a Televisió de l'Hospitalet per a la realització de diversos programes sobre
els barris de la ciutat, la segona República, el patrimoni de l'Hospitalet, l'antifranquisme,
la ciutat judicial, Can Pi, 25 anys d'eleccions legislatives, Lluís Companys-Barradas.
Col·laboració amb Ràdio l'Hospitalet en els temes: modernisme a l'Hospitalet, la lectura,
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cartilles de racionament, Ateneïllo Barradas, Pla urbanístic Collblanc-la Torrassa.
Carles Santacana, Adela Ros, Lluís Esteve i Joan Torras representen el CEL'H en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Montserrat Perelló representa el CEL'H al consell editor de la «Revista d'Etnologia de Catalunya ».
Participació en un nou cicle de conferències de L'Hospitalet, Espai de debat: «Euskadi, cap
a on vas? Cinc mirades».
El CEL'H a la Xarxa Educativa XEC.
Montserrat Perelló i Carles Santacana participen a l'espai de debat del Fòrum ciutadà de
l'Àrea d'Alcaldia.

ANY 2003
Entra en funcionament la nova web del CEL'H i l'accés a la interfície de Babel'H.
gener
Acte de balanç i perspectives del grup l'Hospitalet Antifranquista al Centre Cultural
Barradas.
14 de gener
Joan Camós representa el CEL'H al Consell Municipal de la Sostenibilitat.
17 i 24 de gener
Participació en la publicació Ciutat singular, llibres plurals que es presenta a la sala d'actes del Centre Cultural Tecla Sala.
22 de febrer
El CEL’H s’adhereix a la consulta sobre la Guerra de l'Iraq a l'Hospitalet a través de la plataforma Aturem la Guerra (dia 29: meses en espais públics per recollir votacions)
27-30 de març
Carles Santacana, Adela Ros, Lluís Esteve i Joan Torras representen el CEL'H en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
març
Manuel Domínguez participa en una taula rodona sobre els 50 anys d’història del barri de
Collblanc-la Torrassa en els actes del 50è aniversari de l'Escola Montessori.
abril
Assemblea general de socis.
7 de maig
Montserrat Perelló representa el CEL'H a les IV Jornades Científiques i Tecnològiques.
maig-juny
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Miguel Angel Montón i Montserrat Perelló representen el CEL'H al «49è concurs de fotografia artística» organitzat pel Club Muntanyenc de l'Hospitalet.
27 de juny
Montserrat Perelló fa la presentació de l'acte «Celebració del 25è aniversari de la 1a conferència de CCOO».
juny
Participació a l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
Representació del CEL’H a les IV Jornades els Maquis en Santa Cruz de Moya.
2-4 d’octubre
El CEL'H s'adhereix al Correllengua 2003.
11 d’octubre
Conferència «La repressió franquista: Els papers de Salamanca», a càrrec de Josep
Cruanyes, a la sala d’actes de la Regidoria del Districte I.
15 d’octubre
Participació a la VI Mostra d'Entitats.
13 i 14 de desembre
Desenvolupament del projecte banc de dades de fonts orals en el CEL'H.
El CEL'H, membre del consell editor de la «Revista d'Etnologia de Catalunya ».
El CEL'H forma part del consell assessor de l’editorial Efadós per a la publicació L’Hospitalet de Llobregat. Recull gràfic 1890-1965.

ANY 2004
Conferència «La lluita antifranquista a l'Hospitalet, 1939-1960», a càrrec de Miguel Àngel
Montón.
30 de març
Presència del CEL’H en el procés participatiu «Carrer Xipreret i entorn» a través de la comissió de treball: Ajuntament-CEL'H-Comissió de veïns i veïnes del carrer Xipreret.
març-desembre
Montserrat Perelló representa el CEL'H a les V Jornades Científiques i Tecnològiques.
abril-maig-juny
Adhesió del CEL'H al nucli de l'Hospitalet «CAL l'Hospitalet» en la 4a edició.
1 d’abril
Assemblea general de socis.
27 de maig
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Participació en un nou cicle de conferències de L'Hospitalet, Espai de debat: «Mitjans de
comunicació: política i poder».
maig
Participació a l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
Presentació de la publicació d’Enric Gil Que lluny ens ha portat! 75 anys del Club de Bàsquet l'Hospitalet al Centre Cultural Barradas.
13 d’octubre
Conferència «Lluís Companys i la recuperació de la memòria històrica», a càrrec d’Andreu
Mayayo, a la sala d’actes de la Regidoria del Districte I.
15 d’octubre
Participació com a Antena a «l'IPEC a Mediterrània, 7a Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional» organitzada pel CPCPTC de la Generalitat de Catalunya a Manresa.
5-7 de novembre
Carles Santacana, Joan Camós i Manuel Domínguez formen part del Jurat de les Beques
l'Hospitalet - Universitat de Barcelona 2004.
22 de novembre
Mercè Artigas representa el CEL'H al XEC.
Joan Camós representa el CEL'H al Consell Municipal de la Sostenibilitat.
Carles Santacana, Adela Ros, Lluís Esteve i Joan Torras representen el CEL'H al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
ANY 2005
Montserrat Perelló representa el CEL'H a les VI Jornades Científiques i Tecnològiques.
abril-maig-juny
Presentació del Quaderns d’Estudi 19, al Centre Cultural Tecla Sala.
16 de juny
Conferència «Lluís Companys, el catalanisme i l’estatut de 1932» a càrrec de Ramon Alquézar.
15 d’octubre
Participació de Mercè Artigas, Miguel Solana, Rosa Guinart i Montserrat Perelló al V Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis a Maó.
14-16 d’octubre
Presència de Mireia Mascarell i Miguel Solana al V Congrés de la CCEPC Paisatge, Territori i Societat a Maó.
14-16 d’octubre
Assemblea general de socis. Presidenta Mireia Mascarell.
10 de novembre
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Carles Santacana, Joan Camós i Manuel Domínguez formen part del jurat de les Beques
l'Hospitalet - Universitat de Barcelona 2005.
7 de novembre
Mercè Artigas representa el CEL'H al XEC.
Joan Camós representa el CEL'H al Consell Municipal de la Sostenibilitat.
Carles Santacana i Joan Torras representen el CEL'H al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
El CEL'H a la Comissió Organitzadora del de 150è aniversari del ferrocarril Barcelona-Molins de Rei.
Organització de l’exposició «Fent via» organitzada amb motiu de la commemoració dels
150 anys de la línia de ferrocarril de Barcelona a Martorell al Centre Cultural Barradas.
18-19 d’octubre

ANY 2006
Montserrat Perelló representa el CEL'H a les VII Jornades Científiques i Tecnològiques.
abril-maig-juny
Participació amb un estand al RECERCAT. «Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana».
6 de maig
Acte de commemoració dels 75 anys de la Segona República al Palauet de Can Boixeres.
Conferència a càrrec de Joan Camós, «L’Hospitalet i la Segona República».
19 de maig
Assistència al Pla de cultura: «L'Hospitalet, ciutat i cultura».
20 de maig i 15 de juny
Exposició 75è aniversari del PSUC promoguda pel Museu d’Història de la ciutat i coordinada per Joan Camós.
juny
Conferència «Dona, República i Guerra» organitzada en el marc de la commemoració de
l’afusellament de Lluís Companys. Coorganitzada amb la regidoria del Districte I de la
ciutat a la sala d’actes de la regidoria.
16 d’octubre
Exposició a la seu del CEL’H «Lluís Companys i la seva època, 1882-1940», organitzada
per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i el Centre d’Estudis de
l’Hospitalet.
del 16 al 20 d’octubre
Assistència al VI Congrés de la CCEPC: «Republicans i republicanisme a les terres de
parla catalana».
3 i 4 de novembre
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Assistència a les Jornades Sobre Dret Urbanístic i Dret a l'Habitatge, organitzades per
ADIGSA.
20 i 21 de desembre
Intervenció del CEL’H en el procés participatiu «Carrer Xipreret i entorn» a través de la
comissió de treball: Ajuntament-CEL'H-Comissió de veïns i veïnes del carrer Xipreret.
Carles Santacana forma part del jurat de les Beques l'Hospitalet - Universitat de Barcelona 2006.
Mercè Artigas, representant del CEL’H a les xerrades «Correllengua» i «Assemblea de la
CAL l'H».
Participació en un nou cicle de conferències de L'Hospitalet, Espai de debat: «Catalunya
davant del nou estatut».
Joan Camós representa el CEL'H al Consell Municipal de la Sostenibilitat.
Montserrat Perelló representa el CEL'H al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

ANY 2007
Enric Gil recull el Premi Arrel 2006 de butlletins municipals pels reportatges sobre els deportats.
març
Montserrat Perelló representa el CEL'H a les VIII Jornades Científiques i Tecnològiques.
abril-maig-juny
Estand al RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana.
21 d’abril
Presentació de la publicació col·lectiva: L'Hospitalet lloc de memòria. Exili, deportació,
repressió i lluita antifranquista al Centre Cultural Barradas.
19 de juny
10è memorial Lluís Companys. Conferència d'homenatge a Lluís Companys amb motiu de
la commemoració del seu afusellament organitzada amb la regidoria del Districte I: «Conflicte religiós durant la República i la Guerra Civil. Memòria històrica, assassinats i beatificacions» a càrrec de Jaume Botey.
15 d’octubre
Assistència de Montserrat Perelló, Antoni Ramon, Joan Camós i Pep Ribas al Primer
Col·loqui Internacional del Memorial Democràtic.
17-20 d’octubre
Montserrat Perelló i Mercè Artigas representen el CEL'H a la taula rodona de l'Espai Despuig: «La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI».
10 de novembre
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Organització, juntament amb la CCEPC, de la conferència de Francesc Muñoz «Estratègies de sostenibilitat urbana i inclusió social a la ciutat actual» al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala.
15 de novembre
La CCEPC rep el Premi Nacional de Patrimoni Cultural dels Premis de Cultura de la Generalitat. Hi assisteixen: Mercè Artigas, Toni Ramon i Montserrat Perelló.
24 de novembre
Assemblea general de socis. Nova Junta que entrarà en funcions el 15 de febrer de 2008.
Presidenta: M. Pilar Massana.
28 de novembre
Mercè Artigas representa el CEL'H al XEC.
Mireia Mascarell i Montserrat Perelló representen el CEL'H al Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona.
Felip Gómez i Mercè Olivares assisteixen a les Jornades de la Gavilla Verde de Santa Cruz
de Moya (Conca).
Procés participatiu Carrer Xipreret i entorn a través de la comissió de treball: AjuntamentCEL'H-Comissió de veïns i veïnes del carrer Xipreret.
Carles Santacana forma part del Jurat de les Beques l'Hospitalet - Universitat de Barcelona 2007.
Mercè Artigas representant a les xerrades «Correllengua» i «Assemblea de la CAL l'Hospitalet».
ANY 2008
Joan Camós i M. Pau Trayner, representants del CEL’H a la Comissió del Nomenclàtor de
l’Hospitalet.
Genís Pascual i Justo Herrera s’incorporen al servei de suport dels treballs de recerca i batxillerat.
Teresa Jiménez Villarejo representa el CEL’H al Consell Escolar Municipal.
Genís Pasqual representant del CEL’H a les Jornades Científiques i Tecnològiques.
Presència de Manuel Domínguez a la taula rodona «Educació i qualitat. Informes PISA i
Bofill. Reptes de futur» coorganitzat amb l’Espai de Debat.
5 de febrer
Enric Ferreras. Director del CEL’H.
febrer
Cinta Roldán s’incorpora al servei de Babel’H i biblioteca del CEL’H.
15 de febrer
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El CEL’H assisteix al lliurament dels premis del XI Certamen Poètic Andreu Trias que organitza el Centre Catòlic de l’Hospitalet. El CEL’H també té a J. M Valero en el jurat d’aquests premis.
8 de març
Es presenta el número Quaderns d’Estudi 20, al Centre Cultural Tecla Sala.
12 de març
Conferència de Carles Santacana sobre el Fons bibliogràfic de mossèn Homar, al Centre
Cultural Tecla Sala.
11 d’abril
Conferència sobre «La història de l'Hospitalet» en el dia de les Esquadres, a càrrec de Carles Santacana, a la Farga.
15 d’abril
M. Pilar Massana assisteix a la recepció oficial que s'organitza al Palauet de Can Buxeres
amb motiu de les Festes de Primavera.
17 d’abril
El CEL'H exposa una mostra de les seves publicacions a la Fira del Llibre de la Rambla Just
Oliveras.
23 d’abril
M. Pilar Massana i Marcel Poblet representen el CEL'H al RECERCAT.
17 de maig
Josep M. Valero representa el CEL'H en els actes de lliurament de premis del 52è Concurs de fotografia artística «Memorial Antoni Monrós i Valls».
17 de juny
El CEL’H organitza «El sopar dels mil sabors» per a tots els socis i sòcies, persones col·laboradores i amigues.
26 de juny
Conferència-presentació del llibre L'Hospitalet lloc de memòria. Exili, deportació, repressió i lluita antifranquista, al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa, Biblioteca la Florida, Biblioteca Bellvitge i Centre Cultural de Santa Eulàlia.
28 d’abril
Organització de la Jornada «Eines per a Treballs de Memòria Oral», activitat coorganitzada amb la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, El Casalet i l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de l’Hospitalet i amb el Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya, a la sala d’actes del Centre Cultural Tecla Sala.
9 de setembre
Participació a l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya.
11 de setembre
Conferència «La Guerra Civil espanyola a l’Hospitalet», a càrrec de Carles Santacana, al
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Museu de l’Hospitalet.
8 d’octubre
Conferència a la sala d’actes de la Regidoria del Districte I: «Perseguits fins a la mort: hospitalencs deportats i afusellats en la postguerra civil», a càrrec de Jordi Cánovas i Enric
Gil, en commemoració del 68è aniversari de la mort de Lluís Companys.
15 d’octubre
Jaume Botey presenta una comunicació al VII Congrés de la CCEPC a la Universitat de
València, amb el títol «Els processos migratoris a les terres de parla catalana».
16-18 d’octubre
El CEL'H signa el manifest d'adhesió a la campanya Tolerància zero a la violència de gènere.
24 de novembre
Estand a la XI Mostra d'Entitats del Districte I a la Rambla Just Oliveras.
13 i 14 de desembre

ANY 2009
Lluís Camós representa el CEL’H al Consell Municipal de la Formació Professional.
Joan Camós i M. Pau Trayner representants del CEL’H a la Comissió del Nomenclàtor de
l’Hospitalet.
Col·laboració en la guia Ciutat singular. Llibres Plurals 2007-2008.
gener
Col·laboració amb l'Espai de Debat: «Pasqual Maragall. Un diàleg amb el filòsof Xavier Rubert de Ventós».
28 de gener
Presentació del projecte «Biopol i reordenació de l’espai de Can Trabal», a càrrec de tècnics municipals de l’ADU, a la seu del CEL’H.
3 de febrer
Organització, en col·laboració amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, de l'assemblea general ordinària al Centre Cultural Tecla Sala.
21 de febrer
El CEL’H organitza conjuntament amb el Museu d’Història de la Ciutat i participa en la docència del «I Curs d'història sobre la ciutat de l'Hospitalet», al Museu d’Història de l’Hospitalet.
del 26 de febrer al 26 de març
Col·laboració amb l'Espai de Debat: «El futur de la universitat. Bolonya? Un debat obert
i transversal sobre la reforma universitària»
26 de febrer

186

Participació en el jurat del XII Certamen Poètic Andreu Trias, organitzat pel Centre Catòlic de l'Hospitalet. Presència en el lliurament dels premis.
7 de març
Xerrada «Records de la vida quotidiana a l'Hospitalet agrari del segle XX» a càrrec de M.
Antònia Vinyals, Francesc Ribas i Elena Viusà, al CEL'H, en el marc de l'assemblea general de socis.
18 de març
Presentació a càrrec de Jaume Botey del llibre Kirchner. La força de la genètica, de Josep
Oriol Vaca Kirchner.
24 de març
Presentació dels Grups de Dones de l'Hospitalet. «Les dones de l'Hospitalet teixim el nostre futur» al Centre Cultural Barradas.
25 de març
Col·laboració amb l'Espai de Debat: «Capitalisme en crisi?».
26 de març
Presentació del Quaderns d’Estudi 21 al Centre Cultural Tecla Sala.
2 d'abril
1r Taller d'Immigració. Centre Cultual Collblanc-la Torrassa.
16 d'abril
Assistència a la recepció institucional de les Festes de Primavera al Palauet de Can Buxeres.
23 d'abril
Presència a l'estand de les biblioteques de la ciutat a la Fira de Sant Jordi amb la presència
d'autors dels llibres editats pel CEL'H.
23 d'abril
Conferència: «Reptes i possibilitats de les entitats en la participació ciutadana», a càrrec
de Ferran Pindado, al Centre Cultural Sant Josep.
27 d'abril
Assistència a l'acte d'inauguració de l'exposició «L'Hospitalet: 30 anys democràcia municipal (1979-2009)».
28 d'abril
Organitza conjuntament amb el Museu d’Història de la Ciutat i participa en la docència
del «I Curs d'història sobre la ciutat de l'Hospitalet» al Museu d’Història de l’Hospitalet.
del 29 d'abril al 30 de juny
Col·laboració amb l'Espai de Debat dins l’àmbit «El govern s'explica: Joan Saura».
29 d'abril
Assistència a l'acte de lliurament de la de 12a edició dels Premis Ciutat de l'Hospitalet.
15 de maig
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Assistència al Recercat, «Jornada de Cultura i Recerca Local», organitzada per la Fundació Institut Ramon Muntaner a Figueres.
16-17 de maig
Exposició «Quan plovien bombes», cedida pel Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya al Museu d'Història de la Ciutat.
28 de maig-5 de juliol
Jornada d’estudis «La vida associativa a l'Hospitalet: Passat, present i futur. Què fem les
entitats?» a la Casa de la Reconciliació de Can Serra. Organitzat en col·laboració amb el
Pla de Desenvolupament Comunitari del Gornal i el Pla de Desenvolupament Comunitari
de la Florida.
6 de juny
Conferència «La Guerra Civil i els bombardeigs a l'Hospitalet», a càrrec de Josep Ribas i
Carles Santacana, al Museu d'Història de l'Hospitalet.
10 de juny
Col·laboració amb l'Espai de Debat: «L'ètica, un valor en desús?».
11 de juny
Participació de Jaume Botey a la taula rodona «Les immigracions al barri de la Florida:
conèixer el passat per projectar un futur millor» a la Biblioteca de la Florida.
11 de juny
Projecció de la pel·lícula Mirant al cel, en col·laboració amb Espai VO i el Centre Cultural
Sant Josep, al Rambla Cinemes, amb presentació i fòrum a càrrec del director de la pel·lícula, Jesús Garay.
15 de juny
Descoberta d'una placa commemorativa dels bombardeigs al barri de Collblanc-la Torrassa de l’Hospitalet, amb la intervenció de Ramon Solsona, víctima d'una bomba, la participació de l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i la directora del Memorial Democràtic,
M. Jesús Bono.
17 de juny
Acte de final de curs del projecte «Les dones de l'Hospitalet teixim el nostre futur» al
CEL'H i amb la presentació del DVD que recull la feina feta durant el curs 2008-2009.
17 de juny
Participació en l'acte de presentació de la Festa Major del Centre. Pregó a càrrec de Josep
Ribas. L'Associació per a les Festes del Centre de l'Hospitalet, «Talaia», va lliurar una
placa commemorativa dels 25 anys del CEL'H.
18 de juny
Col·laboració amb l'Espai de Debat «No es tracta tan sols d'economia, és una crisi de
drets humans».
18 de juny
Col·laboració amb l'Espai de Debat dins de l’àmbit «El govern s'explica: Meritxell Borràs».
30 de juny
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Sopar del 25è aniversari a la Casa de la Reconciliació de Can Serra amb l’assistència de
nombroses sòcies i socis, persones amigues i col·laboradores i representants institucionals.
3 de juliol

Aquesta cronologia s’ha elaborat a partir de les memòries del CEL’H, de les diverses
edicions d’El Cel’h Comunica, i d’altres informacions documentals de l’entitat
i s’ha aturat en el moment de tancar l’edició d’aquest llibre.
Som conscients que hi poden haver mancances.
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