
assemblea general 
ocis i socies 

Dia 28 d'abril del 1994, amb I'assistencia d'uns 40 
associats i associades. 

PLA D'ACTUACIO, MEMORIAECONOMICA, 
CANVIS JUNTA 

La Presidenta, Na Carme Arranz, i el responsable 
del grupde Debats, En Jaume Botey,van exposar 
els temes referents a: 

*canvi de local 
*increment del deficit i problemes de tresoreria 
mels projectes en curs 
*Proposta de Debats i Quaderns dlEstudi 

Tot en la línia del que us hem avan~at  en els 
darrers fulls informatius. Lacta de I'assemblea, 
pero, esta a disposició de tots els socis i socies 
que la demaneu. 

Us detallem doncs nomes aquells temes dels que 
no en tenieu constancia. 

Ateneu de I'Hospitalet 
I(Ateneil10 

L'edifici on estem instal.lats esta ocupat per tres 
entitats. Proposta de batejar-lo amb aquest nom 
a traves d'un acte festiu el mes de juny. 

Els socis Ramon Fuste i Manuel Ortiz, arquitectes, 
han dissenyat un avantprojecte de rehabilita- 
ción de la planta baixa. Per parlar-ne es queda 
en fer una sessio monografica oberta a totos els 
associats i associades de les tres entitats. 

Proposta revista Quaderns d'Estudi 

La idea es de fer-ne un nou plantejament: I'Enric 
Gil, el Vicens Sabater i la Monica Bordas hi 
col.laboraran. 

Es queda en fer una sessio monografica per tots 
els socis i sbcies interessats per parlar-ne. 
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nvis Junta Directiv 
En Cristóbal Urbano i en Jordi Piera, per raons 
personals i professionals, han plantejat la seva 
baixa a la Junta. Tot i així seguirem comptant 
amb ells com socis actius en les tasques que fins 
ara han desenvolupat. 

E/ nostre agroiment per /o seva vduosa 
coL/oboracio en /'enfitat com a membres de /o 
Junta Direcfivo, 

En funció d'aquestes baixes, i tot i que no corres- 
pon la renovació de Junta fins el proper any 
1995, proposem les següents persones per a la 
seva incor~oració: 

- Joan Egea, soci fundador i empresari. Es propo- 
sa per a les funcions de tresorer. 

- Marcel Poblet i Manuel Dominguez, socis actius 
i historiadors, es proposa s'incorporin a la Secció 
de Projectes. 

- Manolo Ortiz i Ramon Fusté, arquitectes i socis 
actius, es proposen com a responsables de la 
Secció d'urbanisme. 
Com a varació, I'Artur Arranz, donat que ha 
assolit el carrec de President de I'entitat Cine 
Club I'Hospitalet, deixa la seva responsabilitat de 
la Secció de Publicacions, i passa a formar part 
de la Junta com a nexe entre les tres entitats pel 
Projecte "Atenei:llon. 

T O R N  D E  PARAULES 

En el torn de paraules es toquen els temes: 

Renovació Junta Directiva 

- Dificultats per trobar gent que, en general, 
vulgui formar part de les juntes de les entitats. 

- Necessitat de renovació de I'equip directiu del 
Centre dlEstudis. 

-Proposta que, per a la renovació de Junta del 
proper any 1995, els socis tinguin clara I'oferta de 
llocs vacants, especificant el perfil de la persona 
que es necessiti i les feines que comportaria. 

- Per la renovació cal tenir en compte els senyals 
d'identitat de I'entitat. 

Debats, seminaris 

- La proposta de seminaris ha d'estar oberta a 
tots els socis i socies. No se'ls pot qualificar de 
tancats sinó, en tot cas, de restringits. 

- Pels participants no socis, caldria estudiar el fer 
pagar la seva assistencia i el cost de la 
documentació que es reparteixi. 

Manual dtHistbria 

- Un soci demana aclariments sobre el Manual 
d'Historia: la relació que hi ha amb ['Ajuntament 
vers aquest tema, la propietat del Manual i les 
perspectives per a la seva publicació. 

S'aclareix que els acords que tenim amb 
I'Ajuntament són: 

. donar compliment al pagament ja aprovat des 
dels seus inicis (1.500.000.- ptes) dels quals ja se 
n'ha cobrat una part. 

. entregar un primer esborrany del text al Sr. 
Josep Ma. Solias, el qual ja ha emes el 
corresponent certificat a  rea d8Alcaldia. 

. s'aclareix que la propietat intel.lectual es dels 
propis autors i que, certament, els termes 
acordats per a fer efectiva la subvenció, i després 
dels diferents canvis de Caps de gabinet 
d'Alcaldia, queden ambigus. 

Situació econdmica 

Es fan diferents propostes pera millorar la situació 
economica: 

-Es podria substituir la polissa de credit obert que 
ara es té per préstecs personals d'alguns socis i 
socies de I'entitat. 

. Cal augmentar els ingressos per quotes de socis 
i socies: es proposa que cada soci en faci un de 
nou com a mínim en un termini de is mesos. 

- Proposta de fer una quota especial per a estu- 
diants. 

- Augment de quotes: es proposa la necessitat 
de ['augment de quotes. S'informa que aixo ja 
queda recollit en la proposta de pressupost per 
aquest any 1994 (un 10% d'increment). 



- Un soci opina que necessitem altres vies de fi- 
nanqament: proposta d'assolir nous mecenatges 
vers el sector públic i privat de la ciutat. 

-Es proposa que en els tancaments d'exercicis es 
facin balanqos comparatius. 

Difusió de I'Entitat 

Es coincideix en que la difusio del CEL'H es vital 
i que I'entitat i el seu voluntariat es mereixen que 
la tasca sigui coneguda. Hi ha sectors de la 
Ciutat potencialment interessats que encara 
ens desconeixen: es necessita reforq per fer arri- 
bar la imatge dels productes i utilitat del que es 
fa al CEL'H. 

Cal delimitar els sectors a qui prioritariament es 
vol arribar: estudiants (secundaria i universitaria), 
empresaris i persones que laboralment estiguin 
implicades en la Ciutat. 

Es veu la importancia de publicar la revista de 
I'entitat, fent una crida als socis i socies que hi 
vulguin col.laborar des de la Secció de 
Publicacions. 

El servei de Babel'H ha contribu'it en aquesta 
difusio, i a la vegada s'ha constatat la seva 
utilitat pels usuaris que I'han fet servir. L'atenció al 
públic la tenim ben resolta gracies a I'ajut de la 
becaria de I'Escola de Biblioteconomia, la Merce 
Artigas. 

Difusió també del projecte "Atenei'llo" per a 
una major projecció de les tres entitats. 

Varis 

-Cal establir relació amb el món empresarial de 
I'Hospitalet. 

- La revista del Centre, o la publicació que es 
decideixi, ha de tenir en compte el públic a qui 
ha d'anar adreqada i ser prudents amb el nom- 
bre d'exemplars. 

- La nostra entitat vei'na, Amics de llopera, ens 
demana fer-nos la lectura del manifest que ha 
elaborat la Coordinadora dlEntitats pro-Liceu. 
Fora de I'Assemblea vam fer una bona tertúlia 
entorn el tema, i amb moltes i variades opinions 
al res~ecte. 

- Per majoria queda aprovat el Pla d'ActuaciÓ, la 
Memoria Economica i les noves incorporacions 
proposades per la Junta. 
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- Proposta de fer exposicions quinzenals de les 
obres d'artistes de la nostra Ciutat a I'entrada del 
local. 

Us informem que elssegon i quart dijous de cada 
mes fem les reunions de Junta: recordeu que són 
obertes. Cal pero que ens aviseu amb una mica 
de temps per tal de, si és el cas, incloure-us en 
I'ordre del dia. 

presencia del cel'h 
actes mes d'abril i maig 

Dia 15 d'abril: la Montserrat Perelló va fer una 
sessió al primer curs del Master en Gestió Cultural 
de la Diputació de Barcelona sobre el Centre 
d'Estudis de I'Hospitalet com a cas practic 
d'associació. 

Dia 19 d'abril: I'Ajuntament del Prat va nomenar 
Fill Predilecte a en Jaume Codina, historiador i 
President del Centre drEstudis Comarcals del 
baix Llobregat. 

Dia 19 d'abril: I'Ajuntament del Prat va nomenar 
Fill Predilecte a en Jaume Codina, historiador i 
president del Centre d'Estudis Comarcals del 
baix Llobregat. 

Dia 22 d'abril: en Francesc Marce va presentar el 
seu llibre "Hospitalencs d'ahir" a I'Ateneu de Cul- 
tura Popular. 

Dia 23 d'abril: en Francesc Candel presenta el 
seu darrer llibre "Un Ayuntamiento llamado ellos" 
a la Llibreria Perutxo. 

Dia 23 d'abril: en Jaume Botey, en representació 
del Centre dlEstudis I'Hospitalet, va moderar la 
Taula rodona organitzada dins la Setmana Cul- 
tural pel Centre la Torrassa, amb el tema del 
bilingüisme. 

Dia 26 d'abril: presentació del número 100 de la 
Revista Progrés a I'Aula de Cultura Colllblanc- 
Torrassa. 

Dia 5 de maig: Taula rodona sobre "El reparto del 
trabajo. Utopia, necesidad, posibilidad real ...", 
organitzat per la revista Marxismo a la sala de 
conferencies del Centre Cultural Tecla Sala. 
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El proper dimecres 22 de juny, a les 9 del vespre, 
en el marc de la Festa Major del barri Centre,fem 
la inauguració del nom de I'edifici conjuntament 
amb les dues entitats amb qui compartim I'edifici, 
Amics de 1'0pera i Cine Club: el batejarem amb 
el nom de "I'Atene'illo". 

Preveiem un acte amb parlaments, sopar, músi- 
ca i alguna sorpresa. Ja rebreu la invitació "ofi- 
cial", pero per poder preveure el nombre de 
sopars, us agrai'rem ens truqueu ja des d'ara tots 
els qui sabeu segur que vindreu. 

Donat el gran nombre de registres introdu'its, així 
com de novetats, al llarg d'aquest any 1994 hem 
decidit preparar un dossier per fer-vos-el arribar 
passat I'estiu. 

congressos, assemblees 
I Congres Coordinadora Centre d'Estudis de 

Parla Catalana: Moviments Socials i Dinamica 
Associativa. Dies 10, 1 1 i 12 de novembre, a 
Lleida. Agra'irem a tots els socis i socies interessats 
ens ho digueu aviat per cursar totes les 
inscripcions del Centre conjuntament. 

Assemblea lntercomarcal d'Estudiosos: 
enguany es celebrara a Cardona els dies 22 i 23 
d'octubre. Es desenvoluparan quatre ponencies: 
art, historia, geografia i socio-economia. 

En Jordi Zaplana i en Vicens Sabater, gerents de 
la revista "DE TOT i mes" ens han ofert, a partir 
d'aquest número, fer-se carrec com a suport 
economic a I'entitat d'aquest full Informatiu, 
ajudant-nos també com especialistes a millorar 
la seva presentació. 

I ~o/,fe-1 
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altres informacions 

Dia 6 de maig: es va realitzar I'acte central de 
la celebració del XXe aniversari del Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb un 
acte cmmemoratiu, sopar i ball. 

La Coordinadora de Centres dlEstudis de Parla 
Catalana, a la qual el nostre Centre hi esta 
adherit, ha editat el número O del seu Butlletí (el 
tenim en el Fons Documental). 

L'Arxiu Histeric de Tarragona, Departament de 
Cultura de la Generalitat, ens ha facilitat el seu 
Quadre de Fons que s'emmarca en el temps 
entre els anys 1922- 1988 (podeu venir a consul- 
tar-ho en el nostre local). 

La Fundació Institut del Cinema Catalh, amb 
motiu de la seva commemoració al Centenari 
del Cinema, ens ha demanat col.laboraciÓ per 
obtenir informació del patrimoni fílmic que es te 
a I'Hospitalet. A traves de la Secció de Ba-bel'H 
se'ls facilitaran les referencies bibliografiques. 

L'Escola Bressol Patufet ha tingut problemes 
amb la subvenció de que havia gaudit fins el 
moment del Dep. d'Ensenyament de  la 
Generalitat. S'ha fet una campanya de suport 
per demanar la resolució d'aquest tema, i la 
Junta Directiva del CEL'H I'hem recolzat amb la 
nostra signatura. 

En Carles Santacana membre de la nostra 
Junta, conjuntament amb en Xavier Pujadas, a 
traves de la Diputació han publicat el llibre 
"Historia il.lustrada de I'esport a Catalunya" 
(comptem amb un exemplar en el fons Docu- 
mental per a qui vulgui consultar). 

El passat dia 22 d'abril. el Sr. Lluís Abarca va 
presentar a I'Ateneu Cultural Catalonia la seva 
Última publicació: "Recull de la panoramica ,o 

0 sardanista a la Torrassa". Comptem amb un ._o 
o 

exemplar que es pot consultar en el nostre local. ; 
b 

Els propers dies 17.18 i 19 de juny, a la vaqueria 
Q 

del carrer Major, els "Okupas" organitzen unes 
0 

jornades on cal destacar la xerrada col.loqui del 
dia 18 sobre el tema de les "okupacions", i la del '2 

dia 19 sobre el fons monetari internacional. t .- 

amb el patrocini: 
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