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25 anys analitzant el passat,
el present i el futur de L’H
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet incidirà en el foment de la participació i en la immigració
El Centre d’Estudis de
L’Hospitalet celebra
el seu 25è aniversari.
L’entitat creu que la
immigració i el foment
de la participació són
els temes candents del
moment
Fa 25 anys, un grup de persones amb pensaments culturals
diversos va decidir crear una entitat preocupada per promoure
la recerca i la difusió entorn de
la ciutat. Es va crear el Centre
d’Estudis de L’Hospitalet. “Érem
un grup preocupat per analitzar
el passat, el present i el futur de
la ciutat i donar-ho a conèixer.
Tots coincidíem que hi havia
molta gent que desconeixia
L’Hospitalet”, explica Pilar Massana, actual presidenta de l’entitat i
una dels seus membres fundadors.
Des de llavors, el CEL’H ha donat
suport a investigadors, ha publicat
multitud de llibres sobre la ciutat (entre els quals figura el manual d’his
tòria) i ha recopilat tota la bibliografia existent sobre L’Hospitalet al seu
fons Babel’H.
Massana considera que la ciutat
ha canviat molt en aquests 25 anys
i que el CEL’H ha d’aprofitar per
posar-se al dia i adaptar-se a les característiques de la nova ciutat. “L’ac
tual L’H està millor planificada. La
gent s’identifica més amb la ciutat.
Però hi ha fenòmens nous que cal
estudiar”, diu la presidenta del Centre d’Estudis. Entre aquests temes
es troba la darrera onada d’immigrants estrangers o la necessitat de
fomentar la participació.
“Hem de col·laborar a fer una
ciutat més relacional. Volem contribuir a fer que la gent participi,
que és una qüestió que no abunda
a L’H. Hi ha moltes entitats però
poca gent implicada. També volem

Els actes que ha progra
mat el Centre d’Estudis
de L’Hospitalet dins del
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Acte de presentació de l’últim llibre del Centre d’Estudis a la Tecla Sala

El CEL’H participa en
un projecte sobre
les entitats de dones.
També ha presentat un
nou Quadern d’Estudis,
amb diversos articles
sobre immigració

treballar en xarxa, amb entitats que
tenen interessos similars als nostres. I volem donar-nos a conèixer
i aconseguir incorporar més gent”,
explica Pilar Massana.
n Projecte de dones
La primera activitat del 25è aniversari ha estat la participació en
un projecte per posar en valor l’associacionisme femení al llarg de la
història recent. Membres del CEL’H i
d’onze entitats de dones van repassar el seus orígens, van detallar les
activitats del present i van exposar
els objectius futurs. El 6 de juny, hi
haurà una nova trobada, amb més
entitats, al CC de Bellvitge.
Un altre acte dins de la celebració de l’aniversari és la presentació

del número 21 de la col·lecció Quadern d’Estudis. Es tracta d’una mis
cel·lània amb articles de diverses
temàtiques i autors també diversos.
Dos tracten de dones immigrants i
sorgeixen de Beques Ciutat de L’H:
Les dones en el moviment associatiu de L’Hospitalet (1960-1979), de
Míriam Ojeda, i Mujeres peruanas,
ciudadanas de L’Hospitalet, de María Isabel Tovar. El llibre també
recull articles sobre catalanisme i
anarquisme als anys 30, de Joan Camós; sobre el retaule de sant Roc, de
Roberto Díaz; sobre el conflicte per
explotar les pastures entre els segles XV i XVIII, de Josep M. Bringué;
sobre els motins contra les quintes,
de Manuel Domínguez; o sobre el
paper de les parròquies els anys 60,
de Jaume Botey. # n . toril

seu 25è aniversari formen
part de l’activitat ordinària
de l’entitat: conferències,
presentació de llibres, ex
posicions... El 16 d’abril es
va realitzar el Taller d’im
migració amb testimonis
de la immigració dels anys
60 i de la situació actual.
En aquest taller es van po
sar de manifest les simili
tuds i diferències de les
dues onades migratòries
que tant han canviat la
fesomia de la ciutat.
El 27 d’abril tindrà lloc
una conferència sobre
associacionisme. El 28 de
maig s’inaugurarà l’expo
sició Quan plovien bombes, una producció de la
Generalitat i del govern
italià que inclourà infor
mació dels bombardejos
de L’Hospitalet.
També es realitzarà un
nou Quadern d’Estudis
del 25è aniversari, un monogràfic sobre l’entitat.
De la mateixa manera, el
CEL’H ha estrenat logotip
i aviat presentarà també
la seva nova web.
El 3 de juliol es realit
zarà l’acte central: un sopar amb totes aquelles per
sones que han tingut al
guna vinculació amb l’entitat.
Per després de l’estiu
una de les activitats pre
vistes és l’organització de
la conferència commemo
rativa de l’afusellament
de Lluís Companys. Es pre
veu que enguany es parli de la División Azul.

