
resum del treball realitzat 
el 1 9 9 3  

breu avancament del 
pla d'actuació 

pe1 1 9 9 4  

Durant 1993 hem fet un esforc per 
reorganitzar el treball del Centre dlEstudis a 
partir de la nova estructuraci6 en seccions 
que vdrem aprovar a I'última Assemblea 
General de socisles. Ara, volem informar-vos 
breument de I'activitat del CEL'H al llarg de 
to t  I'any i avanqar-vos les linies generals del 
nostre pla dDactuaci6 pel 1994. 

SECCIO DE PROJECTES 

Pel 1994 ens hem marcat una fita: finalitzar 
els estudis i projectes en curs. 

Estudi sobre I'associacionisme 

Per a finals del 1994  volem tenir enllestit el 
primer text de I'estudi global sobre 
I'associacionisme a 18Hospitalet 1 930-1 992; 
abans, perd, finalitzarem els temes parcials 
que ens manquen. 

Grup d'andlisi dels materials de les 
jornades. 

A p l r t i r  de febrer formarem un grup de treball 
per analitzar tota la documentaci6 presentada 
a les jornades que vam realitzar sobre aquest 
tema, coordinat per Carles Santacana i Carme 
Arranz. 

Els tallers d'histbria de I'associacionisme als 
barris. 

Tenim fets i publicats els tallers del Gornal i 
de Bellvitge; fet i a punt per la seva 
publicacid el de Collblanc-Torrassa; i realitzats 
els documents base per iniciar els de Pubilla 
Casas i un  primer esborrany del document 
base del de Sanfeliu. Ens proposem tamb6 de 
realitzar durant el 1 9 9 4  els de Sant Josep, 
Centre, La Florida, Sta. EulBlia i Can Serra. 
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La coordinacid I'assumiran Carles Santacana 
i Joan Cam6s. Els altres membres del grup de 
tallers s6n: Clara Parramon, Cristina Sala, 
Marta Jove, Dolors Marln, Manuel Domínguez 
i Carles Ferrer. 

Fons festiu de IIHosr>italet 

A partir del fons documental sobre les festes 
a I'Hospitalet existent al Centre dfEstudis, 
volem formar u n  grup de treball per realitzar 
un estudi sobre el fet  festiu a la nostra ciutat. 
En principi en formen part Clara Parramon, 
Joan Sol6 Amig6, Carme Arranz, Carles 
Santacana; tamb6 demanarem la col.laboraci6 
de les persones que van participar-hi 
anteriorment (Jordi Pablo, Pietat HernBndez, 
Miquel Girones i Artur Arranz). 

Primer haurem d'actualitzar-lo des del 1989 
fins a 1992; donar-li un  tractament arxivístic 
i informatitzar-10, probablement amb CDS ISlS 
o FRAMEWORK, per tal facilitar-ne I'acces i 
I'anAlisi. Aquest treball el realitzarem en 
col.laboraci6 amb I'Arxiu Histdric de la Ciutat 
i amb estudiants en practiques de la 
Universitat Central. 

Coneixer I 'Hos~italet:  L'Hos~italet es Escola 

Aquest projecte esta coorganitzat amb 
I'Associaci6 El Casalet de Mestres, el suport 
del Servei dfEnsenyament de I'Ajuntament i la 
col.laboraci6 del Centre de Recursos 
Pedagbgics de la Generalitat. 

Aquest any hem finalitzat un primer 
esborrany de t o t  el material didactic. Durant 
el 1994 realitzarem les correccions i els 
textos definitius, els grafics per 1'13s d'aquest 
material, i els instruments complementaris de 
suport (conte, jocs, planols, maquetes, etc), 
aixl com la il.lustraci6 i imatge global del 
producte. 

El mes d'abril volem fer una campanya de 
difusid i informacid a totes les escoles i 
instituts de la ciutat per poder realitzar una 
pre-presentacib el mes de maig-juny. 

Tractarem d'aconseguir el suport econdmic 
de la Generalitat i de ¡'Ajuntament per poder 
publicar aquesta maleta didactica de cara al 
curs 94-95. 

Manual dlHistdria de I 'Hos~italet 

Aquest manual -en format mecanografiat- es 
actualment una eina de consulta basica per 
altres estudis, i ha servit de suport al projecte 
"Coneixer I'Hospitalet: L'Hospitalet 6s 
Escola". 

Hem enllestit I'original per la seva publicaci6. 
Esperem poder aconseguir que I'Ajuntament 
I'editi durant 1994 doncs ho considerem 
prioritari, i perque creiem que sera una 
satisfaccid que tots els autors i autores es 
mereixen per la rigorositat del treball i I 'es for~  
realitzat, alhora que una fita important per a 
la nostra ciutat. 

Estudis d'urbanisme 

Des de I'inici del Centre dfEstudis, en els 
nostres estudis, d'una manera o altra ens 
hem anat trobant amb el tema de la 
configuracid i el desenvolupament urbanístic 
de la nostra ciutat. Per altra banda encara 
tenim en cartera el nostre primer projecte 
"L'Atlas de I'Hospitalet" que aviat ens 
plantejarem dur-lo endavant. Hem realitzat 
algunes aportacions entorn aquest tema en 
diverses ocasions, perd no ens I'havlem 
plantejat fins ara com un tema prioritari. 

Aquest any, aprofitant que comptem amb 
tutors i socis que s6n arquitectes i estan 
interessats en realitzar col.laboracions en 
aquest terreny, vam iniciar uns primers 
contactes amb I'Ajuntament de I'Hospitalet, 
amb I'Area de Política Territorial i Serveis, per 
tal d'estudiar la possibilitat de col.laborar 
conjuntament amb la Universitat Politecnica 
de Catalunya, amb els Departaments de 
Projectes i dfUrbanisme de I'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona, amb I'objectiu 
d'estudiar diversos aspectes i zones de la 
nostra ciutat que encara no estan del t o t  
definides. 

Fruit de les diverses converses amb els 
tecnics de I'Area de Política Territorial, 
I'Ajuntament va plantejar-nos que fessim una 
proposta per realitzar un projecte de 
col.laboraci6 entre la UPC, el Centre dfEstudis 
i I'Ajuntament. 



El tema indicat pels tecnics municipals va ser: 
"Estudi per a la reconversi6 gradual d'un 
sector estrategic de la ciutat. La zona 
industrial definida pels carrers: Arqulmedes, 
Avgda. Vilanova, Avgda. del Carrilet i 
Travessia Industrial (3)". 

Nosaltres ja hem plantejat la nostra proposta 
a I'Ajuntament, i ara hem de parlar de la 
viabilitat d'aquest projecte en els termes que 
tant la UPC com nosaltres hem plantejat, o b6 
si haurien de ser uns altres. Sembla que de 
moment no hi  ha massa possibilitats de tirar- 
lo endavant per manca de pressupost. 

A banda, hem de parlar amb els tecnics 
d'urbanisme municipals per mirar d'establir 
altres llnies de col.laboraci6, tals com debats, 
o la realitzacid de la histbria urbana de 
I'Hospitalet. 

Estudis o DroDostes de socis i sbcies 

En Paco Muñoz, pintor i soci, ens va proposar 
de fer un  estudi sobre els artistes i la 
produccid o investigacid estetica i artlstica de 
la ciutat. Actualment ja h i  esta treballant i ha 
parlat amb diversos artistes, i la seva intencid 
6s d'ampliar els contactes. 

Us agrairem que, en el cas que tingueu 
qualsevol informacid o coneixement d'artistes 
de la ciutat que s'ajustin a aquestes 
caracterfstiques, ens ho comuniqueu al 
Centre drEstudis. 

SECClO BABEL'H 

BABEL'H ha esdevingut una bona eina de 
consulta bibliogr8fica i un magnlfic suport a 
les recerques del Centre dlEstudis i les 
alienes. 

Durant 1993 hem incorporat 465  noves 
referencies de documentacid sobre 
I'Hospitalet; hem ates a 52 consultes 
bibliografiques individuals, i a 4 realitzades 
per entitats, grups o institucions; hem fet 11 
a s s e s s o r a m e n t s  bibliografies m e s  
especialitzats, i hem realitzat la instal.laci6 
d'un altre punt de consulta al Departament 
d'Estudis de I'Ajuntament de I'Hospitalet que 
6s qui ens ddna suport econbmic per a 

I'actualitzaci6 permanent d'aquesta base de 
' 

dades. 

Pel 1994 ens hem proposat aprofundir en 
I'anAlisi de la bibliografia sobre I'Hospitalet i 
aixl poder orientar futures recerques i ' 
detectar els buits mes importants. 

Tamb6 tenim previst I'incorporar una becaria 
de 1'Escola de Biblioteconomia per tal d'ajudar 
a atendre totes les consultes correctament i 
ampliar I'horari del servei. 

D'altra banda incrementarem els punts de 
consulta, fent la instal.laci6 m6s el Software 
de gestid de BABEL'H a biblioteques 
p ú b l i q u e s  d e  l a  c i u t a t .  F a r e m ,  
coordinadament amb el Servei de Biblioteques 
i el Servei de Formacid de I'Ajuntament, u n  
curset d'introduccid a BABEL'H per les 
persones que hauran d'atendre els punts 
d'informacid bibliografica que instal.larem. 

SECClO DE TUTORIES 

EI servei de tutories ha comenCat a funcionar 
de forma parcial. La major part de les 
persones que han sol.licitat algun tipus 
d'assessorament han estat ateses des del 
suport generic del Centre dlEstudis, donat 
que no es tractava de fer una tutoria 
prbpiament d'una tesina o tesi, sind de 
treballs de menys amplitud o aspectes 
parcials d'estudis que ja tenien tutorla. Les 
persones o grups a qui hem ates s6n les 
següents: 

5 entitats o institucions 
' 17 universitaris (consultes individuals) 
' 31 universitaris ( 9  grups) 

5 investigadors 
+ 6 universitaris o investigadors (projectes 

beques) 
' 39 estudiants de COU i EGB (4 instituts 

i 3 escoles) 

Durant 1994  volem, encara mes, fomentar i 
donar suport a la recerca. Ens caldra sumar 
voluntats, incorporar i comprometre a nous 
investigadors al Centre d'Estudis. Volem 
arribar als joves estudiants universitaris i als 
professionals, especialistes i investigadors. 



Per 1 9 9 4  comptarem amb diverses 
col.laboracions d'estudiants en practiques i 
becaris de la Universitat Central de Barcelona, 
I'Escola de Biblioteconomia, i la Universitat de 
Bellaterra, i estem pendents de saber si 
podrem comptar amb alumnes en practiques 
de la Universitat Pompeu Fabra i estudiants 
de la Universitat Politecnica de Catalunya. 

Des del grup de tutories es vol, a mes, 
incentivar el debat i la reflexid sobre diversos 
temes d'interes sobre la ciutat o sobre 
aspectes mes globals que ens permetin 
incorporar als tutors i altres persones 
interessades en la dinamica del Centre 
d'Estudis a fi d'incentivar futures recerques. 

d'acondicionament i inauguracid del nou 
local. No obstant aixd, hem tingut presencia 
a altres fbrums com el del II Congres 
d'Histbria Local organitzat per L 'Aven~ .  

A I'Hospitalet, avui per avui, es fa diflcil de 
trobar un espai on realitzar col.lectivament 
analisis i reflexions sobre temes locals o 
d18mbit general. Per I'any 1994 programarem 
una serie de debats on la decisi6 dels temes 
sera de la Junta a proposta del grup Debats- 
Tutories. La intenci6 6s d'establir u n  punt de 
trobada i de dialeg. Hem previst inicialment 
dos tipus de sessions: les exposicions i els 
debats. 

Divulaacid de receraues 
SECCIO D'ACTIVITATS 

Aquest any hem continuat amb el programa 
d'exposicions sobre la histdria d'entitats 
realitzades a algunes Aules de Cultura de la 
ciutat. 

A I'Aula de Cultura de Sanfeliu, a les ja 
realitzades I'any anterior sobre la Parrbquia 
Immaculada Concepci6, Club Deportivo 
Sanfeliu, Club Sanfeliu Infantil i Juvenil, 
Associacid Ve'ins, Associacid de Pares 
d'alumnes del barri i Comissi6 de Festes, Club 
de Jubilats Sanfeliu, Grup Fotoviva i 
I'exposici6: "L'evoluci6 del barri per les obres 
de la Ronda de Dalt i la participacid veinal en 
aquest proces", hem d'afegir les realitzades 
aquest any sobre I'Associaci6 Cultural 
Andaluza "Hijos de Paradas en Catalunya", 
Club Petanca Sanfeliu i, ~ e r  finalitzar aquest 
cicle, el proper dijous dia 16 de desembre a 
I'Aula de Cultura de Sanfeliu 18exposici6 
"Sanfeliu: 1924-1 993  el neixement d'un 
barri". 

A I'Aula de Cultura de La Florida durant 1993 
hem realitzat les exposicions sobre "La Festa 
a La Florida", "L'Esport a la Florida" i el 
proper mes de febrer de 1994 realitzarem 
I'exposici6 sobre "Les entitats de Gent Gran". 

A I'Aula de Cultura de Sta Eulalia hem 
realitzat u n  altre tipus d1exposici6; en aquest 
cas va ser sobre "El textil: Santa Eulalia 
fabrica de I'Hospitalet". 

A banda d'aquestes exposicions hem estat 
m o l t  o c u p a t s  a m b  e l s  t e m e s  

Trimestralment realitzarem una o varies 
exposicions de tesis, tesines o estudis ja 
realitzats que creiem important de donar a 
coneixer. Aquests actes tindran un caracter 
obert i divulgatiu, insistint especialment en 
els col.lectius que poden estar mes 
interessats pel tema. 

Amb posterioritat farem una breu ressenya 
dels treballs presentats al nostre Full 
Informatiu o, si s'escau, i en funci6 del temes 
tractats en cada cas, publicarem a Quaderns 
d'Estudi un  resum de I'estudi i del debat. 

Debats 

A m b  I 'ob jec t iu  d 'agrupar persones 
interessades en analitzar o debatre un 
determinat tema, i amb el d'incentivar la 
recerca, posem en marxa els debats del 
Centre d'Estudis, dels que en realitzarem u n  
cada trimestre. 

Es tracta de sessions pensades com a grup 
de reflexi6 i treball, amb un nombre redui't de 
participants (de 2 0  a 25 maxim), 
especialistes, professionals o investigadors. 

Abans de I'inici de la sessi6, amb prou temps, 
es repartiran les idees basiques de les 
ponencies i contraponencies per facilitar la 
participaci6 de tots els assistents. Les 
ponencies, comunicacions i un resum de les 
aportacions mes significatives les publicarem 
a Quaderns d'Estudi. 



SECClO DE COMUNICACIO I PUBLICACIONS 

Durant I'any 1994  ens hem proposat de 
tractar el tema de la comunicaci6 en 
profunditat. Volem millorar la nostra imatge 
grafica i els nostres sistemes d'informaci6 i 
de comunicaci6. 

Estem elaborant en aquest moments una 
campanya de difusi6 del Centre diEstudis que 
ens permeti arribar a nous col.lectius, 
sobretot els joves universitaris. 

1. Full informatiu 

Tambe volem millorar la comunicaci6 amb els 
nostres socis i sdcies. Aquest full informatiu 
es un primer intent que mantindrem amb 
periodicitat bimensual i que servira per tenir- 
vos al corrent de la nostra activitat. 

2. Quaderns d'Estudi 

El nostre projecte mes ambici6s perd 6s el 
nou plantejament de la revista Quaderns 
d'Estudi que volem convertir, entre altres 
coses, en un vehicle d'expressib propi, i 
tambe d'altres persones o col.lectius. 

La Seccid de Publicacions, conjuntament amb 
la Junta, estem treballant en la maqueta del 
nou Quaderns, i estudiant la seva viabilitat 
econdmica. 

El seu contingut s'ha de nodrir: 

- Transcripcions de les Sessions-Exposici6 i 
de les Sessions-Debat. 

- Articles individuals o col.lectius d'extensi6 
mitja que facin referencia a estudis realitzats 
O en curs. 

- Entrevistes en profunditat a persones, 
entitats o institucions que hagin elaborat 
algun treball o projecte d'interes, realitzada 
per I'equip de publicacions. 

- Avaluacions, reflexions o perspectives dels 
projectes en curs del CEL'H. 

- Transcripci6 de materials presentats pel 
CEL'H, a Congressos, Jornades, Seminaris, 
etc. 

3. Publicacions previstes pel 1994 

- Taller Collblanc-Torrassa: finals de febrer 
Autora: Cristina Sala, Historiadora i membre 
del grup de Tallers. 

- Revista "Quaderns dfEstudi" 
Previsiblement per finals de marc. 

- "Postguerra a Catalunya. Trencaments i 
continui'tats: el cas de I'Hospitalet." 
Autor: Carles Santacana, Doctor en Histdria 
i responsable de la Secci6 de Projectes. 
Per finals de maig. 

- Manual d'Histdria. 
"Histdria de I'Hospitalet: elements basics per 
a I'analisi de la ciutatn. 
Autoria col.lectiva de 1 6  historiadors i 
historiadores. 
Desitgem, si les gestions amb I'Ajuntament 
ens van be, que I'últim trimestre del 1994  es 
pugui fer la seva presentaci6. 

- Maleta didactica de "L'Hospitalet es 
Escola". 
Autoria col.lectiva de tots els membres 
participants en I'elaboraci6 dels materials 
didactics. 

- Publicaci6 de la documentacid i analisi de 
les Jornades sobre Associacionisme. 

SECClO DE COORDINACIO I 
RELACIONS EXTERNES 

Aquest any 1993 s'ha realitzat I'acte de 
constitucid del nostre Consell Assessor, aixl 
com la primera sessi6 de treball. 

S'han fet arribar, i hem mantingut entrevistes 
amb diferents departaments de les 
universitats, propostes concretes de 
realitzaci6 de practiques o estudis lligats als 
nostres projectes o activitats. L'objectiu es 
d'arribar a signar convenis de col.laboraci6. 

S'han realitzat entrevistes amb els diferents 
membres del nostre Consell Assessor per tal 
d'estudiar diverses possibilitats d'ajuts o 
suports institucionals pels nostres projectes, 
estudis o publicacions. 

Periodicitat quatrimestral o semestral. 



Hem mantingut la relaci6 i el contacte 
continuat a nivell institucional (Ajuntament de 
I'Hospitalet, Generalitat, Diputacib ...I per tal 
de concretar convenis, subvencions i altres 
col.laboracions. 

Hem assistit a diversos seminaris organitzats 
pel CERC de la Diputacib, i altres Congressos 
i Jornades organitzats per diverses 
institucions i entitats organitzades aquest any 
1993. 

A l  llarg d'aquest any hem ampliat les nostres 
relacions amb altres centres i instituts 
d'estudis amb qui mantenim intercanvi. 

Hem participat a la Comissi6 de Recerca i 
d'Organitzaci6 del Congres que es realitzarg 
a un any vista a Lleida, de la Coordinadora de 
Centres dlEstudis de Parla Catalana, a la qual 
h i  estem adherits. 

Altres col.laboracions 

Amb el Centre de Normalitzacid Lingülstica de 
I'Hospitalet, oferim treballar específicament 
I'andlisi de la incorporacid de la llengua 
catalana i el plantejament que es fa d'aquest 
tema des de les entitats de I'Hospitalet, dins 
el marc de I'estudi: "L'Associacionisme a 
I'Hospitalet: 1930-1 991 ". 

Dins del cicle de debats, proposem realitzar 
una taula rodona amb el possible tltol: 
"Normalitzaci6 lingülstica en I'Hospitalet avui, 
quelcom mes que parlar de llengua". 

Gracies a tots i a totes per a fer possible tot 
el que com entitat hem fet aquest 7993, 
alhora que us seguim demanant la vostra 
complicitat i implicacid per seguir treballant 
aquest nou any 7994: 

Als socis i sbcies estudiants, 

fent les practiques al CEL'H i donant a 
conBixer aquesta possibilitat als vostres 
compan ys/es, amicdes. 

Als socis i sbcies en general, 

col.lectiva estudis o treballs. 

Tenint les antenes posades passant a la 
Seccid de BABEL'H noticia de tesis, tesines, 
documents, estudis, publicacions ... de les 
que en tingueu coneixement. 

Animan t-vos a escriure sobre aquells temes o 
reflexions en veu alta que us semblin 
susceptibles d'ksser publicats a "Quaderns". 
Feu-nos-ho arribar al Centre! 

implicant-vos en algun projecte ja en curs, 
donant suport a les seccions de treball o 
engrescant-vos a realitzar individualment o 



Recull d'agenda per 
aquestes festes 

En aquest "Recull d'agenda" pretenem fer-vos 
un recordatori de les nostres activitats com a 
Centre m6s immediates, informar-vos de la 
programaci6 de les nostres entitats veines, 
els Amics de I'Opera i el Cine Club, i alhora 
donar-vos notlcia d'altres activitats que els 
seus organitzadors i organitzadores ens han 
demanat que ho comuniquem. 

ACTIVITATS DEL CENTRE 

Dia: 1 6  de desembre 
Hora: 20h 

lnauguracid de IfExposici6 "Sanfeliu 1924- 
1993: el neixement d'un barri". 

Autor: Jaume Ezquerro, historiador. 
Disseny: Samuel Gbmez. 
Lloc: Aula de Cultura de Sanfeliu. Carrer 
Miralta, 3 1. 
Permanencia de I'exposicib: del 1 6  de 
desembre del 1993 al 25 de febrer del 1994. 

Dia: 2 2  de febrer 1994 
Hora: 20h 

lnauguracid exposici6 "La Florida, les entitats 
de gent gran". 

Autora: Marta Planell, historiadora. 
Dissenyador: Samuel Gbmez. 
Lloc: Aula de Cultura de la Florida, carrer 
Renclusa s/n. 
Permanencia de I'exposicib: del 2 2  de febrer 
al 1 8  de marC 1994. 

Dia: Divendres, 1 7  de desembre 
Hora: 21 h al local del CEL'H 

Sopar de dones sbcies i amigues del CEL'H. 

MUSICA AMB ELS AMICS DE L'OPERA 

Dia: Diumenge, 3 0  de gener 
Hora: a les 8 del vespre 
Recital a carrec de M a  del Carme Duran, 
soprano, i Alan Brake, piano: "Tonadillas 
escenicas del siglo XVIII". 

Els Amics de I'Opera dedica aquest concert 
en homenatge als 4 0  anys d 'es fo r~  i 
dedicacid a la bibliotecaria m6s veterana de la 
ciutat, Sra.Merc& Gbmez, que fins ara tamb6 
ha gestionat el Centre Cultural de La Caixa, 
on tenen lloc els recitals des de fa cinc anys. 

Per la nostra banda, ens afegirem a aquest 
homenatge el mateix dia. 

PEL.LICULES A M B  EL CINE CLUB 

Projeccions els dilluns al Teatre Joventut i els 
dimarts a la Sala 4 dels Rambla Cinemes, a 
les 10,30 de la nit. 

Dies: 2 0  i 21  de desembre 
"El hombre que mat6 a Liberty Valance", de 
John Ford 

Dies: 1 0  i 1 1 de gener 
"Como agua para chocolate", d'Alfonso Arau. 

Dies: 17 i 1 8  de gener 
"El prado", de J i m  Sheridan. 

Dies: 25  i 2 6  de gener 
"Acci6n mutante", d'Alex de la Iglesia. 

Dies: 3 0  de gener i 1 de febrer 
"Amarcord", de Federico Fellini. 



desenfadada. 
Lloc: pati del Parvulari, carrer RAdium. 

PROGRAMACIO "SALA TECLA 93/94" 

Dia: 1 7  de desembre 
Hora: 22'30h 
CAFE TEATRE 
"La Canyl" presenta: "EstrBs d'amor" amb 
Esther Formosa i J.M.Mestres. 

Dia: 1 3  de gener 
Hora: a les 5 de la tarda 
Dia: 1 4  de gener 
Hora: a les 10,30 de la nit  
ROYAL CABARET. 

Dia: 21  de gener 
JAZZ SWlNG 
amb La Vella Dixieland. 

Dia: 21  de gener 
CAFE TEATRE 
Isabel Soriano "Des concerto Grosso". 

TEATRE CENTRE CATOLIC 93/94 

"ELS PASTORETS" de Josep MaFolch i Torres 

Dies: 1 8  i 1 9  de desembre 
Hora: a les 7 de la tarda 
Dies: 2 5  i 26 de desembre 
Hora: 8 del vespre 
Dies: 1, 2, 8 i 9 de gener 
Hora: a les 7 de la tarda. 

CANTS DE CORAL 

Coral Heura 

Dia: 21 de desembre 
Hora: a dos quarts de 1 0  de la nit  
CONCERT DE NADAL a la Parrbquia Santa 
Maria del Gornal. 

Dia: 2 3  de desembre 
Hora: a les 1 0  de la nit 
RECULL DE CANCONS NADALENQUES al 
Poliesportiu de Santa EulAlia. 

Coral Xalesta 

Dia: 1 8  de desembre 
Hora: a les 1 0  de la nit 
CONCERT CLOENDA DEL XXB ANIVERSARI 
DE LA CORAL a I'Esgl6sia de Santa Eulblia de 
MBrida. 

MUSICA AMB 
LA BANDA DE MUSICA DE BELLVITGE 

Dia: 23  de desembre 
Hora: a les 8 del vespre 
FESTA DE NADAL AMB MUSICA a I'Aula de 
Cultura de Bellvitge. 

NADAL AMB LLIBRES I CARPETES D'ART 
A PERUTXO 

NEIX EL PATUFET D'AIXO EN FA 25 ANYS. 

Aquest curs 1993194 I'escola Patufet-Sant 
Jordi celebra els seus 256 aniversari fent 
escola a I'Hospitalet. 

Les nostres felicitacions! 

Actes de celebracid previstos 

Dia: 1 8  de desembre 
Hora: 1 2  del migdia 
GRAN CONCERT DE NADAL amb alumnes de 
I'Escola i les corals Els Matiners i Maixata, a 
I'esgl6sia de Santa Eulalia de MBrida. 

Dia: 1 8  de desembre 
Hora: a les 6 de la tarda 
ELS PASTORETS en versi6 lliure i 

Una bona notfcia: Perutxo llibres camina cap 
el seu primer aniversari. Llibres, cbmics, 
exposicions, presentacions de llibres, 
xerrades amb escriptors, activitats per a 
escoles, notlcies ... Tot forma part del que ens 
ofereixen. 

Per aquest Nadal, una novetat mes: Mercat 
d'Art a I'Hospitalet - Carpetes d'Art. 

Perutxo 6s un bon lloc per a que hi feu u n  
tomb de tant en tant. 


