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Benvolguts associats, 

De les informacions que us hem de donar en aquest 
butlletí, potser la més rellevant, per la novetat que comporta, 
és que el Centre dlEstudis inaugurari, a partir d'aquest mes de 
novenbi-e, una secció fixa en el nou mitji d'informació local 
"TOT L'HOSPITALET, INFORMATIU MENSUAL", del qual ja deveu haver 
rebut el N W  i que, com a socis, rebreu mensualment. Des 
dlaq\.!esta tribuna infor.marem sobre les activitats del Centre i 
expressarem, quan escaigui, l'opinió d'aquest sobre assumptes 
d'interés ciutadi. La tirada inicial d'aauesta publicació: que 
no s'ha de confondre amb la que amb format més petit surt 
setmanalment, ser; de 30.000 exemplars. cs a dir, que la veu del 
Centre tindri ocasió d'arribar a un bon nombre de ciutadans. 

Dit aixb, voldrien infornar-vos que el dia ?i  a 1'Aula de. 
Cultura de Sant Josep, farem la presentació de "QUADERNS 
D'ESTUDIS N"", acte del qual rebreu oportunament la invitació. 
Aquesta presentació intentar; conjugar-se amb un debat col.loqui 
sobre el barri, aprofitant que en aquest número hem publicat un 
article sobre la seva histbria. 



V) 
~utlletf i n f o r m a t i u  

Dos dies abans, el 9, es fari la presentació pública del 
Centre al Polígon Gornal, barri que, juntament amb els de Can 
Serra, Bellvitge, i Pubilla Cases, és objecte d'estudi 
mitjanqant els tallers d1histbria que el Centre a inpulsat. 
Aquests tallers, que més endavant es formaran a la resta de la 
ciutat, pretenen donar a conkixe-r la histbria més recent 
dlaquests Sarris fent-hi participar els qui han estat els 
protagonistes de cada un d'ells. 

Nés endavant dedicarem un bulleti monogrific a .la tasca feta 
pels tallers, i també el treball sobre l'associacionisme que el 
Centre esti elaborant. 

El dia 6 d'octubre va tenir lloc, al local social, una sessió 
d linformaciÓ sobre el f ~ n s  local, a cirrec de l'historiador Joan 
Camós, destinat als bibliotecaris de la ciutat. Aquestes 
sessions pretenen ser una eina Útil per canalitzar millor les 
consultes, que sobre bibliografia de l'Hospitalet, es fan a les 
biblioteques de la - ciutat. El grup d'estudi del Centre de 
promoció de la lectura "Sopa de Letres", fa una feina molt 
important en aquest sentit. 

( * )  
Si heu canviat d ' a d r e ~ a  o de N-e compte corrent, truqueu al 

Centre, si us plau. Estem actualitzant els llistats de socis. 


