
Després d e  les 
vacances d'estiu, 

nou local 

A la darrera Assemblea General de socis i 
sacies us vam informar de la situaci6 l lmit de 
permanencia en el nostre antic local, 6s a dir: 
acabament de contracte, possibilitat de 
renovaci6 de lloguer per quatre -anys perd 
augmentat el seu import el doble, etc. 

El termini per decidir-nos davant la propietat 
el teniem fixat pel mes de febrer del 1993. 

En aquesta situaci6, un  cop m6s vam 
sol.licitar a I'Ajuntament la possibilitat de 
disposar d'un local municipal. 

Totalment satisfets, a I'Assemblea de Socis 
us vam transmetre la resposta per part de 
I'Ajuntament d'instal.lar-nos al Centre 
Cultural Tecla Sala, podent disposar..drun 
espai de 135m2 al Mol l  Paperer, i amb una 
previsi6 de trasllat per Setmana Santa. 

Aquesta proposta I'Ajuntament I'emmarcava 
en I'enunciat fet per I'Alcalde de la Ciutat, 
Sr.lgnacio Pujana, d'un futur Pacte Cultural i, 
en el nostre cas, la proposta de compartir 
I'edifici amb altres entitats de la ciutat. 

A l  llarg d'aquests darrers mesos, i entenent 
per part de la nostra entitat que la proposta 
de Pacte Cultural depen en bona mesura de la 
capacitat de dialeg, propostes i actuaci6 tant 
des de la instituci6 com del sector associatiu, 
hem tingut diverses entrevistes on hem 
demanat la previsi6 de calendari de 
rehabilitaci6 del Mol l  Paperer, el Projecte 
Cultural Tecla Sala, i el projecte de gesti6 del 
mateix. 

Tenir el maxim d'elements en aquest sentit 
ens semblava del t o t  important per a dir la 
nostra i garantir la coherencia del nostre 
projecte i les perspectives de futur de 
I'entitat. 

A finals del mes de juny nomes tenlem 
concretat el possible calendari de la 
rehabilitacib, el qual preveia el nostre trasllat 
pel mes de gener o febrer del 1994. 



Tot i que la nostra decisi6 de Junta 6s la de 
seguir esperant com es concreten les 
sol.licituds i les propostes fetes, el mes de 
juliol havlem de decidir de forma urgent qub 
feiem amb el nostre local. 

TRASLLAT DE LOCAL 

Ens arriba la informaci6 que a I'edifici 
modernista de davant del nostre local, en el 
mateix carrer Major, pot quedar-ne lliure el 
primer pis. 

Com a positiu, 

en el pis del damunt hi tenen la seu els Amics 
de I10pera i el Cine-Club. Aixd ens possibilita 
que I'edifici estigui compartit exclusivament 
per tres entitats drBmbit de ciutat. 

Com a negatiu, 

la despesa econdmica inicial que comporta: 
dos mesos de dipdsit, despeses de contracte, 
despeses valorades per I'antic llogater, 
material per a la rehabilitacib, etc. 

Finalment, vam decidir travessar el carrer! 

JULIOL, CALOR I REFORMES 

Durant aquest mes, i amb aquells socis i 
sdcies que estaven mes a mB, fem una 
brigada per a la rehabilitacid del local (netejar, 
pintar, arreglar terres, rascar bigues, trasllat 
de mobiliari...). 

El 5 d'agost tenim el nou local mes o menys 
en condicions, i iniciem les vacances d'estiu. 

INAUGURACIO DEL NOU LOCAL 

Des del dia 1 de setembre, estem instal.lats 
en el Carrer Major número 54, primer pis, 
amb els mateixos telefons que abans, 6s a 
dir: 338.60.91 i 261.24.90. 

Ara cal fer la inauguracid oficial, i aixd nomes 
serB possible convidant-vos a tots els 
associats i associades de I'entitat. Us 
proposem doncs una visita al nou local per 
remullar-ho; de passada, dir-vos que 
s'accepten plantetes d'exterior per decorar el 
balconet ... 

Calendari i horari del Centre 
i permanencies de 

les Seccions 

Per a qualsevol informacib, consulta, 
propostes, fer nous socisles, ens trobareu en 
el local de dilluns a divendres de 9,30 del 
matl a 3 del migdia. A les tardes, I'horari s'ha 
de concretar previament. 

Gerbncia: Montserrat Perell6 
Secretaria: Rosa Guinart 

SECClO PROJECTES 

Responsables:Joan Cam6s i Carles Santacana 
Dia i horari: dilluns, de 4 a 8 de la tarda 

Aquesta Seccib assumeix la planificaci6 dels 
estudis i projectes del Centre, la qual, sense 
llevar les iniciatives personals, ha de facilitar 
cohesionar les aportacions dels socis i sdcies 
de l'entitat en un programa comú. Tambt! 
volem fomentar a que es generin noves 
iniciatives. 

Els grups de treball i els projectes resten 
oberts a tots els qui volgueu partic$ar-hi, 
recollint aquelles iniciatives personals o de 
grup que ens plantegeu. 

Oferim als estudiants universitaris/es, 
alumnes de mdsters o qualsevol altre curs de 
formacid, la possibilitat de realitzar les seves 
prdctiques: 66 en el s/ dels projectes que 
s 'estiguin desenvolupant, o bt! creant nous 
grups de treball, si Bs possible, per tal de 
cobrir la demanda. 

SECClO BABEL'H 

Responsable: Agustln Castellano 
Suport Tbcnic: Rosa Guinart 
Col.laboradors:Cristdbal Urbano i Joan Camds 
Dies i horari: dimarts, de 3 a 7 tarda 

dimecres, de 4 a 8 tarda 

BABEL 'H 6s la Base de Dades Bibliogrdfica 
d'Estudis Locals sobre /'Hospitalet. Es a dir, 
la Base de Dades Bs en s/ mateixa una eina 



de refer&ncia que ens permet 18accCs selectiu 
i automatitzat a la major part del fons 
bibliogrdfic local. 

Per a fer aquestes consultes us podeu dirigir 
al CEL'H de dilluns a divendres al mat/, i els 
dies de perman8ncia a la tarda d'aquest 
servei. Si la consulta requereix realitzar abans 
una entrevista, caldrd concertar-la 
prgviament. 

Aquest servei tambt! permet incorporar al 
Grup de Treball a persones en prdctiques. 

SECClO COORDINACIO I 
RELACIONS EXTERNES 

Responsables: 
Carme Arranz i Montserrat Perell6 
Dia i horari: dimarts, de 4 a 8 de la tarda 

Des d'aquesta Seccid s'estableixen les pautes 
per la dinamitzacid, la incorporacid de nous 
membres actius i la planificacid de les 
relacions en general. 

Una de les seves funcions principals Cs 
engrescar-vos, tant als que ja sou socis/es 
com als que no, a col.laborar en els nostres 
grups de treball, a incorporar-vos als 
projectes, a plantejar-ne de nous amb la 
vostra iniciativa, o b.4 a partic$ar en les 
nostres activitats. 

No us ho penseu mCs ... Truqueu-nos, i 
parlem-ne. El projecte Cs interessant i estem 
convencuts que Cs important per la Ciutat 
disposar del Centre d'Estudis de /'Hospitalet. 

SECClO ACTIVITATS 

Coordinaci6: Jordi Piera 
Dies i horari: Dijous, de 4 a 8 de la tarda 

Aquest grup t.4 la f ialitat de programar les 
activitats internes de /'entitat i de fer un 
seguiment que ens permeti partic$ar als 
fdrums socials i culturals de la nostra ciutat i 
de fora. 

Tanmateix es proposa establir un programa 
anyal de debats-col.loqui amb el nom Espai 
Debat. 

El grup resta obert, igual que les altres 
seccions, a tots els que volgueu ajudar a 
potenciar les activitats del CEL'H. 

SECClO TUTORIES 

Responsables: Jaume Botey i Nelly Peydr6. 
Dia i horari: Dijous a la tarda (cal concertar 
entrevista els matins de dilluns a divendres) 

A traves d'aquest servei volem atendre les 
peticions d'assessorament, bt! a nivell 
individual, bC col.lectiu. 

La mecdnica basica de funcionament Bs la 
següent: 

La persona interessada contacta amb 
el CEL 'H i planteja la seva necessitat, 
Les persones de /'estructura del 
Centre, que sdn les que de forma mCs 
habitual podran fer el primer 
contacte, /'atendran directament si es 
tracta d'un assessorament gengric. 
Si la consulta o peticid requereix un 
tractament mCs especialitzat, la 
derivaran als responsables de tutories 
pr&via concertacid d'entrevista. 

A aquest servei us hi podeu acollir estudiants 
universitaris, investigadors, entitats ... o 
qualsevol persona interessada en algun tema 
local. 

SECClO DE PUBLICACIONS I 
COMUNICACIO 

Coordinador: Arturo Arranz 
Dia i horari: Dimecres, d ' l l  a 2 del migdia 

L'objectiu d'aquest grup de treball Cs el de 
decidir: 

- els treballs que poden ser publicats 
cada any, 

- fer el seguiment i edicid de la revista 
"Quaderns d8Estudi", 

- la linia grdfica dels nostres mitjans de 
difusid, 

- la nostra relacid amb els mitjans de 
comunicacid. 

El grup esM obert a es tudiants o llicenciats en 
Cigncies de la lnformacid, estudiants o 
Dissen yadors Grdfics ... i qualsevol soci o 
sdcia que hi vulgui col.laborar. 

. .  . 



Altres informacions 
d'interes 

- El passat dia 26  de juny, a Valls, va quedar 
constitui'da la primera Junta electa (en 
substitucid de la gestora) de la Coordinadora 
de Centres d'Estudis de Parla Catalana, a la 
qual hi estem adherits. Fins el moment, i des 
de la constitucid de la Coordinadora el 6 de 
juny del 1992 a Vic, en formem part 42 
Centres o Instituts d'Estudis de Parla 
Catalana. 

- S'ha iniciat ja la nova temporada d'activitats 
per aquest curs 93/94 de les nostres entitats 
veines, el Cine-Club i els Amics de I10pera. 

- En Joan Piera 4s el nou president dels 
Amics de I'Opera, succeint a en Jaume 
Codina. Enhorabona a en Joan, i un 
agralment per la tasca feta a en Jaume. 

- El Cine-Club de  ospit pit al et-aporta una nova 
revista a la ciutat: "Papers de Cinema". 

Calendari dfactivitats 
previstes 

octubre-novembre 1 993 

Octubre 20, 21 i 22. 
III Congres dfHistbria de Barcelona. 
Organitza: Institut Municipal d'Histbria, 
Ajuntament de Barcelona. 
Ens hi hem inscrit com a CEL'H: si en voleu 
mes informacid, telefoneu-nos. 

Octubre, dimecres 27. 
Festa d'inauguracib nou local a les 7 de la 
tarda. 

Novembre, del 3 al 12. 
Exposicid "Les entitats esportives al barri de 
La Florida". Segona exposicid del cicle 
"Tipologies associatives" al barri de La 
Florida. 
Autora: Marta Planell, membre del Grup 
d'Histdria del CEL'H. 
Lloc: Aula de Cultura de La Florida. 
Inauguracib: 3 de novembre, a les 8 de la 
tarda. 

Novembre, 12 i 13. 
I1 Congres Internacional d'Histbria Local de 
Catalunya. 
Organitza: 18Aven$. 
Inscripcions: fins la data ens hi hem inscrit 
tretze persones. Si hi esteu interessats, 
malgrat el termini est2 tancat, intentarfem 
afegir-vos-hi. 

Novembre, dies per determinar. 
Exposici6 "La transformaci6 del paisatge urba 
al barri de Sanfeliu". 
Autor: Jaume Ezquerro, CEL'H. 
Lloc: Aula de Cultura de Sanfeliu. 

Previsió dels propers 
fu l ls  informatius 

Finals de novembre del 7993: 

Proposta Pla drActuaci6 1994. 
Composicid dels membres dels Grups 
de Treball i Projectes. 

Gener del 1994: 

M e m d r i a  e c o n d m i c a  1 9 9 3 ,  
pressupost i perspectives 1994 
lnformacid Memdria 1993. 
Preparacid i convocatbria de 
IrAssemblea General Ordinaria dels 
socis i sdcies. 

Novembre, 3 al 5. 
VI1 Jornades d'Estudis Histbrics Locals a 
Palma de Mallorca. Hi participar2 en Carles 
Santacana, responsable de la Seccid de 
Projectes del CEL'H. 


