
benvolguda amiga /amic : 

DE: T,'W- 

tn aquest primer contacte d'enguany volem 
traspassar.vos un seguit d'informacio que considerem 
del tot important, doncs de l'esforq que tots i totes 
hi posem, dependra el poder donar compliment als 
objectius mart'ats per aquest curs i en det'initiva 
seguir consolidant el dinamisme intern i la propia 
projecció externa de la nostra entitat. 

O S P W T  

Els apartats son els següents : 

1.- VALURACIU de la situació de desequilibri 
actual, entre les bones perspectives de 
feina i el deficit economic del Centre. 

2.- PERSONAL del Centre. 

3.- lNFORMACI0 del Grups de  reb ball.‘ 
4.- PROJECTES que cal consolidar i d'altres 

que cal gestionar. 

5.- PRESENTACIO del " Quaderns d1Estudi,7". 



Durant aquests darrers anys per 
a tothom es conegut que el Centre s'ha consolidat i ha 
generat una dinamica de treball i de vida externa que 
ha fet possible que avui podem dir que aquesta entitat 
ha " fet ciutat " i esta en condicions de seguir 
tenint un espai prou important com per que tots plegats 
estiguem engrescats. 

Pero les fonts de f i n a n ~ a m e n t , l a m e n t a b l e m e n t , n o  
han acompanyat en el seu just equilibri a la propia 
dinamica i continguts de treball del Centre, situació 
aquesta que ens ha portat a un deficit important, es a 
dir,preveiem al voltant de 1.700.000 p t s  a finals del 
mes de desembre de 1989. Aixo fa plantejar.nos com 
entomem la situació entre tots i totes i fem possible 
donar un sal endavant. 

1 . . . . . .  A R A  ES EL MOMENT, per a nosaltres 
socis i socies de l'entitat, per a 1'Administracio 
Publica i pel propi sector privat d'aquesta ciutat 
(tant col.lectiu com de personalitats) d'ajustar aquest 
desequilibri actual. kn aquest sentit .tenim p r e v l s ~  
realitzar un seguit d'entrevistes amb llAdministracio 
a i x í  com a;nb el sector privat a fi de f e r . 1 0 ~  
conscients del seu suport i col.laboraciÓ. 

1 . . . . . . . Com no, ESPEREM contar amb la 
corresponsabilització de tots els socis i socies, motiu 
pel qual us proposem el següent : 

1er.- Si es possible, que així ho esperem, fer 
una aportació extraordinaria a l'entitat i que 
considerem tindria que ser de 4.000 pts, tot i que si 
veieu que podeu aportar menys.. o be mes . . .  tant sols 
cal que ompliu l'import en el lloc corresponent de la 
butlleta d'ingres que us adjuntem i enviar la copia del 
resguard al CENTRE, mitjanqant el sobre que us hem 
preparat. 

2on.- Fer un nou soci/a entre les vostres 
amigues, companys, familiars, veines..... etc. La 
butlleta omplerta cal que l'adjunteu al sobre abans 
esmentat. 

3er.- Si teniu idees o persones concretes que 
creieu que es podrien anar veure a efectes de nous 
socis protectors o mecenatges, truqueu si us plau al 
Centre. Totes les aportacions seran ben rebudes:"*- 



4art.- Vrocureu que els rebuts quatrimestrals no 
siguin retornats ,doncs tenim bastants impagats i aixo 
també dificulta l'estat actual de la tresoreria. En 
aquest sentit volem actualitzar les vostres dades tant 
personals com economiques i US DEMANEM que ompliu el 
full de renovació de dades que us adjuntem i ens el feu 
arribar amb el sobre abans esmentat. 

Per acabar aquest primer apartat dir.vos que 
aquest plantejament no forma part d'una Campanya de 
Promoció qualsevol, sinó d'unes mesures indispensables 
que facin possible enfortir i consolidar l'entitat. Es 
per aixo que us demanem la vostra solidaritat i 
participació activa. 

i..... com que ..... som conscients de l'enfeinats 
que anem tots/es plegats ..... oi que ens permeteu que 
als 10 o 15 dies de rebre aquesta carta us truquem per 
recordar.vos el tema ? .  

Moltes gracies 

2. -PERSONAL DEL CENTRE : 
El dia 3 d'octubre es va incorporar la 

Montserrat Verelló com a nova gerenta de l'entitat. 
Tanmateix el Carles Santacana portara les feines de 
seguiment dels temes d'historia i d'atencio a les 
persones que necessitin orientació metodologica o 
d'assessorament. La Carme Gonzalez es la secretaria i 
esta a mitja jornada amb un contracte subvencionat pel 
"Fons dlAtur no Subsidiat, per menors de 25 anys" del 
Departament de Treball. També contarem amb dues 
persones , 1'Emma i el Ricard, que en principi estaran 
durant tres mesos i la seva feina sera la d'arxivar i 
endreqar la biblioteca. 



3. -INFORMAC~O GRUPS DE TREBALL 

En aquests moments ens trobem a la recta 
final del primer esborrany del text, en el qual hi 
participem una quinzena de persones. Hi ha prevista 
una reunió general per la segona setmana de desembre 
per concloure aquesta fase. El grup de contemporania 
que va més avanqat fara anteriorment alguna reunió 
especifica. A partir de gener s'iniciara la fase de 
discussió dels originals per part de tot el grup 
redactor i posteriorment la correcció del text, recerca 
dlil.lustracions ..... etc. 

-ESTUDI ASSOC IAClONlSME 

S'ha acabat el procés de reunions 
al tiornal i Bellvitge. Comptem amb l'original escrit 
del taller de Bellvitge i d'aqui uns dies tindrem el 
del tiornal. Cap a mitjans de novembre s'acabara el 
taller de Can Serra. El mes de setembre va aparkixer a 
la revista 1'Avenq un breu article que explica en que 
consisteixen els tallers que impulsa el Centre i del 
que us adjuntem una fotocopia. En aquests moments 
centrem la feina en la preparació de dos nous tallers 
(Pubilla cases i Collblanc la Torrassa ) que podrien 
comenqar el mes de gener. També estem treballant en un 
intent d'unificar els textos diversos que surten dels 
tallers a fi de donar coherencia al conjunt del treball 
i de l'analisi. 



Uom ja sabeu abans de l'estiu 
varem finalitzar les sessions monografiques del 
Seminari sobre la problematica de l'associacionisme a 
lfHospitalet, en el qual es va debatre els temes de : 
objectius, organització, financiació, comunicació i 
participació. Hem fet un resum de tots els debats i 
molt aviat convocarem de nou a les entitats 
participants per a realitzar una altre sessió on a 
partir del text esmentat farem una reflexió conjunta 
sobre la nostra problematica. 

4ent revistes: 

Durant aquests darrers mesos 
s'han realitzat diverses entrevistes en profunditat a 
entitats de la ciutat. En aquests moments el grup de 
treball que esta portant endavant aquesta recerca, ha 
iniciat l'analisi individual i global d'aquestes 
associacions i considerem que cap al mes de gener de 
1990, haura finalitzat l'estudi que esperem poder 
publicar a " Quaderns num.9 " .  

Amb aquests treballs dels grups d'Associacionisme 
hem copsat la veu dels protagonistes sobre la seva 
situació actual i les seves opinions en relació a les 
perspectives de les entitats a llHospitalet. No ha 
estat possible realitzar el Cens dlEntitats de la 
Ciutat, tal com s'havia previst,donat que no ens va ser 
aprovat el Pla dlOcupaciÓ que varem sol.licitar a 
1'INEM per a la realització del treball de camp. Aquest 
any, pero, ho tornarem a intentar per que creiem que 
aquesta visió quantitativa també ens pot ajudar i molt 
a coneixer les dimensions, característiques i 
problematiques de 1'Associacionisme Hospitalenc. 



-ARXIU FESTIU : 

b'esta informatitzant la resta de 
documentació que encara mancava. Tenim pendent una 
reunió que es fara aquest mes de novembre per veure-)les 
possibilitats de dinamitzar tota la documentació i 
projectar.la portes enfora amb propostes tant a mig com 
a mes llarg termini.Mentrestant el grup ha rebut 
oferiments per treballar amb algunes Aules de Cultura 
cara a les testes Majors. De moment s'estan estudiant 
les possibilitats. 1nformar.vos també de que hem 
preparat i coordinarem un Curs per Abast que es fara el 
mes de marq de 1990 sobre I' Les Festes a llHospitalet, 
passat i present 'I. 

-SOPA DE LLETRES: 

El grup el formem en aquests moments unes 
10 persones que ens trobem com a mínim un cop al mes. 
Tenim preparat i a punt per publicar el RECEPTARI-2, 
pero esta aturat fins veure com podem resoldre el tema 
economic de l'entitat. El mes proper enllestirem el 
Projecte definitiu de cara al Sant Jordi. Ja us tindrem 
informats. 

.Cal que consolidem els següents Projectes: 

.MANUAL D'HISTORIA : Cal concretar amb 
1'Alcaldia de llAjuntament l'acord previ adquirit abans 
de les vacances d'estiu i q u e  encara no ha estat 
formalitzat. 

*NOMENCLATOR : Tenim pendent amb Urbanisme 
una entrevista per concretar el pressupost i 
finanqament per aquest treball. 



.tJltJLlUGRAFIA : Estem fent gestions per 
concretar possibles fonts de finanqament. L'Idea es 
editar el segon volum des de l'any 1985 fins l'any 
1989.e1 treball de recerca el fara la Teresa Vilas amb 
coordinació amb el Carles Santacana i el Joan Camós. 

-"...US agrairem que ens informeu de totes les 
publicacions que parlin de llHospitalet o bé 
dlautors/es locals que vosaltres en tingueu referencia. 
Lracies per la vostra col.laboraciÓ. 

.Cal que gestionem els següents Projectes : 

aASSUCIACIONISME : Cal insistir de nou amb 
llAjuntament a fi d'aconseguir tant el seu suport 
economic com el de fer d'interlocutor amb 1'INEM. A 
partir d'aqui possiblement estarem en millors 
condicions de comprometre economicament a la 
Generalitat. 

.PUBLICACIONS : Aquest any 1989, es l'ultim 
any de Conveni economic amb la Generalitat ( Servei 
dlArxiu) per a les publicacions. Cal doncs gestionar la 
possibilitat de mes finanqament cara l'any 1990, que 
ens permeti seguir publicant el '' Quaderns" i d'altres 
publicacions. 

.SUBVENCIO PER PERSONAL : El mes de gener 
cal tornar a negociar amb Treball, la possibilitat 
d'una nova subvenció per la contractació d'una 
secretaria cara l'any 1990/91. 

*FUNDACIO " LA CAIXA I '  : Tenim prevista una 
entrevista per acabar de concretar una programació de 
xerrades, tres o quatre, a realitzar al llarg de 1990 
així com d'altres possibilitats de Projectes en comú. 

A fi de trobar els temes i conferenciants 
mes adequats ens agradaria contar amb la vostra 
col.laboraciÓ i aportacions. Es per aixo que en el full 
de renovació de dades, al darrera, us adjuntem un 
enquesta per que contesteu quins serien els temes i 
conferenciants/es que mes us poden interessar. 



Hem considerat més apropiat fer aquesta 
presentació fora de llHospitalet, donat que un dels 
seus articles entre de ple amb el tema del Delta i el 
desviament del riu Llobregat, tema aquest de tota 
actualitat i discussió en el Prat. Per tant hem 
organitzat l'acte de presentació conjuntament amb 
llAjuntament del Prat i el Centre Comarcal del Baix 
Llobregat. D'Aquesta manera també hem fet possible que 
les despdes de la targeta i la tramesa corresponent 
hagi estat finanqada pel propi Ajuntament del Prat. 

Us avancem tot i que rebreu la invitació, 
que l'acte tindra lloc el proper dia 12 de desembre, 
dimarts, a la Sala de Plens de 1'Ajuntament del Prat a 
2/4 de 8 de la tarda. 

No cal dir.vos que US HI ESPEREM, tot i 
que contem en feu la divulgació necessaria. La vostra 
presencia i participació s'ens dubte son del tot 
importants per fer " entitat " .  

..... fem l'esforc, el 
PRAT, no esta pas tant lluny, oi ? 

Us adjuntem 1s publicació del " Quaderns 
d'estudi, núm. 7 I ' .  

Per Últim desitjar.vos com aquell qui diu 
unes BONES VACANCES DE NADAL tot i que esperem que 
L'ANY NOU, entre d'altres coses ens permeti situar la 
nostra entitat en el just lloc, si mes no, que es 
mereix. 

Rebeu una forta abraqada, si es que heu 
aconseguit arribar fins el final i.... si heu comencat 
pel final us demanem que amb l'abracada incorporada 
aneu al principi .... en fi . . . .  fins molt aviat i 
gracies en nom de tota la Junta per l'esforq que davant 
la situació actual ben segur que fareu. 

En nom de la Junta 

El Secretariat. 


