
B u t l l e t í  i n f o r m a t i u  / nc 1 4  j u l i o l  1 9 8 8  

Benvolguts associats i associades, 

Es aquest llÚltim butlletí informatiu d'aquest 
curs. El proper que rebreu szr: ja cap a finals de setembre. 

L'activitat del Centre durant els mesos de juny i juliol ha 
sigut forqa important, sobretot en els aspectes que fan referkncia 
a la preskncia pública del Centre. 

El dia 27 de juny va tenir lloc la primera xerrada del cicle de 
debats encetat pel Centre al local de la Fundació Caixa de 
Pensions. La xerrada, com ja sabeu, va ser a cArrec del Sr. 
Enrique Molina, jutge deg: de 1'Hospitalet recentment jubilat, 
membre de la junta del Centre. El motiu de reflexió va ser la 
recentment derogada llei antiterrorista i les dues lleis que la 
substitueixen. A l'acte van assistir unes seixanta persones. Est: 
previst continuar aquest cicle de debats amb una conferkncia del 
Sr. Jaume Lorés, que tindr: lloc, molt probablement, el setembre. 

El dia 6 de juliol es va presentar a 1'Aula de Cultura de Sant 
Josep l'Últim llibre de l'escriptor, veí de Cornell:, Ignaci 
Riera. El llibre, que porta el títol "CANDEL, PAC0 O FRANCESC", 
és una biografia del Candel escriptor. 



Aquesta presentació , que va estar organit-zada pel Centre 
dlEstudis de l1Hospitalet conjuntament amb 1'Area de Cultura, 
Ensenyament i Esports de 1'Ajuntament de llHospitalet, va 
adquirir el to d'un petit homenatge a la figura de Candel, 
estretament vinculat a la nostra ciutat. A l'acte van assistir 
unes 140 persones, i va ser un acte ple de gricia on Ignasi Riera 
ens va demostrar d'una forma esplgndida el seu "savoir faire" en 
presentacions d'aquesta mena. 

En acabar l'acte, va tenir lloc al restaurant de 1'Hospitalet 
MesÓn Barbacoa el sopar anual de socis i amics del Centre. Vam 
ser unes seixanta persones (entre elles també hi van ser Ignasi 
Riera i Paco Candel), en un ambient realment molt agradable. El 
sopar, convincent. El preu, raonable (1.500 ptes.). 

El dia 11 de juliol, a la Regidoria del districte I, es va fer 
la presentació del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del 
nucli antic. El grup d'urbanisme del Centre va ser-hi present, i 
té la intenció d'estudiar detalladament aquest PERI per tal de 
poder fer, com a Centre dlEstudis, una valoració, donat l1inter6s 
histbric de la zona afectada. 

Pel que fa a la feina de portes endins, us hem de dir que 
l'estudi sobre l'associacionisme a 1'Hospitalet esti ja acabat de 
dissenyar i comenqa a posar-se en marxa. El setembre dedicarem un 
butlletí monogrific a aquest estudi. 
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