bateig de I'edifici
I'ateneillo
El dia 22 de juny vam batejar el nostre edifici. Al
carrer, davant la f a p n a , amb la presencia solemnedelspadrins, elsgegants de I'Hospitalet;la
música de la Banda de Bellvitge; els bons oficis
del Teatre de la Bohemia; I'aria l l e n ~ a d aals
quatre vents des del balcó del davant per la
soprano Sra. Anna Roma; I'harmoniade les veus
dels cantons de la Coral Heura, i les butxaques
plenes de confetti, es va descobrir la placa amb
el nom de I'edifici.

Ce dreta a esquerra: el President del CPCPTC de I3 Generah/<?/
de
Cata/uqr/a.S( lWa1i Gayola; /;l/calde de la Ciutat i Par/mentar/"peI
PSC SC Celeslino Corbacho; i el membre del Consell Assessor del
CEL H i President del Casho del Centre, SL Antoni Riera.

En els parlaments, es reafirma el suport i
felicitacions a les entitats que compartim
I'edifici: I'Alcalde de la Ciutat, Sr. Celestino Corbacho; el President del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana
(CPCPTC) del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Vidal i Gayola; el
Director General de Serveis Comunitaris del
Departament d e Benestar Social d e la
Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Anton
Fontdevila. La Carme Arranz, Presidenta del
Centre dSEstudis,en Joan Piera, President dels
Amics de 1'0perai I'Artur Arranz, President del
Cine Club, van fer públic el seu compromís de
vetllar pel creixement amb bona salut de la
criatura.
Després, mes de tres-centes persones -socis i
socies; amics i amigues- vam sopar al carrer,
vam tallar i menjar un gran pastis i els confits de
bateig.
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De manera molt especial, el reconeixement als
socis i socies de les tres entitats que van fer
possible el muntatge de I'acte. També a totes les
persones, entitats i col.lectius que hi van
col.laborardesinteressadament:la Coral Heura,
el Teatre la Bohemia, el Grup de geganters de
Sant Josep, la Banda de Música de Bellvitge, la
soprano Sra. Anna Roma.
A I'Ajuntamentde I'Hospitaletpel seu suport a les
infrastructures i la realització de la propaganda
del I'acte. A la Comissió de Festes del Centre i del
carrer Major, per facilitar-nos les coses. I a les
vernes i vei'ns per la seva paciencia davant la
nostra organització,la gresca i els problemes de
circulació.

Moltes gracies!

De drela a esquerra: Sr. Kdal i Gayola, Presidenl del CPCPTC de la
Genemlla/de Calalunva,Sr. Celeslino Cohacho, Alcalde de la Ciulali
Parlamenlan'pelPSC, Sra. Carme Arranz Presidenla del CEL H

De dreta a esquerra: SL Rancesc Codina. Senador i Parlarnenlafiper

A la presencia, suport i felicitació dels regidors i
les regidores,tant del Grup de Govern com de la
resta de Grups Municipals de I'Ajuntament de
I'Hospitalet. Als responsables de les oficines de
Benestar Social. Al Delegat de Zona del
Conseller de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya. Als membres del nostre Consell
Assessor. A les entitats Casino del Centre, Centre
Catolic, Centre La Torrassa, Bressol Patufet, el
Casalet. Als socis i socies de les tres entitats. I un
llarg etc.
No es possible, per raons d'espai, detallar-vos
tots els noms i cognoms pero,en nom de la Junta
Directiva, us donem les gracies pel vostre
recolzament, per seguir creien en el voluntariat i
les associacions i, per descomptat, en les enormes possibilitats d'una ciutat com la nostra,
I'Hospitalet.

CDC Regidor de lXjun/amen/de lh'ospilaleel, membre del Consell
Assessor del CEL H' SL Josep Antoni Navarro, Delegat de Zona del
Consellerde BeneslarSocialdela GenerabtatSr. Joan Torres, Regidor
Ajunlamenl de Barcelova pel PSC i Presidenl de ljrea 1i4elropoIilana
Transpodsde Barcelonairnernbre del ConsellAssessordel CEL H'SL
Wdali Gayola,President CPCPJC de la Generak'fab' Sr. Josep Anlon
Fonldevila, Dkeclor General Serveis Comun$ans de la Generafilat SL
Joan Piera, President Amics de lopera; Sr. Santiago Dlbz, finen/

rea

d~lcalde
de Beneslar SccialAjunlamenlde lh'ospilalelpelPSC,.
Sra. CarmeArranz, Presidenla delCEL H,SLCelesltno Corbacho,Alcalde de la CiulaliParlamenlaripeIPSC. Envollals dalfres socis isocies i
amics iam@uesde les /res enlifals.

Trobada amb
I'Ateneude Cultura Popular
El President dels Amics de 1'0pera.Sr. Joan Piera,
ens va traspassar la conversa que havia
mantingut amb el President de I'Ateneude Cultura Popular, Sr. Joan Ferrer. En aquesta li havia

expressat el malestar de la Junta davant el nom
escollit per batejar I'edifici: "I'Atene'illo,Ateneu
de I'Hospitalet".De seguida ens hi vam posar en
contacte els representants de les tres Juntes que
com~artim
I'edifici.
El seu plantejament, mol resumit, ha estat que el
subtítol dUAteneude I'Hospitalet' es prestava a
confusions per la ubicació dels dos ateneus: en
el mateix barri i molt proxims. La seva
interpretació inicial havia estat que aquest nou
nom responia a una nova entitat i no, com es el
cas. al nom d'un edifici.

Després de debatre el tema al llarg de dues
reunions, vam arribar a I'acord que per part
nostra potenciaríemfonamentalment el nom de
"I'Atene'illo",Si malgrat aixo sorgia alguna mala
interpretació, quedavem empla~atsa reunirnos de nou a partir del mes de setembre.

cens
d'entitats culturals a
spital
Proposta de col.laboraci6 amb el CPCPTC
Generalitat de Catalunya
A partir del mes de setembre comenqarem a
realitzar un cens i questionari d'activitats
adreqat a les entitats culturals de la Ciutat.

És un treball que respon a la sol.licitud de
col.laboraciÓque el Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana
(CPCPTC) del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, ens ha fet. Amb
aquesta iniciativa es pretén actualizar les dades
que es tenen a nivell de Catalunya. fer una
radiografia, tot i que experimentalment es
comenqa per una primera mostra de quatre
comaraues:
- El Baix Llobregat
- Baix Emporda
- Maresme
- Noguera
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i la ciutat de I'Hospitalet.
Aquesta col.laboraciÓ implicara comptar amb
el nostre voluntariat. Cal dir, pero, que la
Generalitat ens cobria les despeses.
Els socisi sbcies que esteu interessatsen colaborar-hi, per tant per si us serveis com a prhctiques
per a la Universitat, o com a treball que hagueu
de presentar, i alhora voleu cobrar una petita
quantitat per questionari...

Ep!' Parlem -ne el setembre

les seccions,
els projectes,
les practiques al cel'h
Recordeu que les Seccions de Treball, els
Projectes, les activitats,etc del CEL'H, resten
obertes a la teva incorporació o col.laboraci6.Si
hi estas interessat o interessada: no et tallis!!
El setembre et posem al dia i tu decideixes
Per altra banda. tots els/les estudiants de
Secundaria, Universitat, Formació Professional,
masters, Cursos de Graduat i Post-Graduat,
diplomatures, etc, podeu realitzar les vostres
prdctiques al Centre.
Oferir la possibilitat de realitzar practiques dins
del Sector Associatiu creiem que es, a mes
d'interessant,del tot necessari en la perspectiva
cultural dels 90 als 2000 al nostre País.
Penseu sobre el tema i el setembre ens en dieu
quelcom. (Per realitzar les practiques a ['entitat
no cal ser-ne soci).
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altres informacions
'interes

activitat
Interacci6'94del 12 al 16 de setembre,

Organitzat per la Diputació de Barcelona, b rea
de Cultura i
d'EducaciÓ.

rea

Es pretén commemorar I'Escola d'Estiu que, ara
fa 10 anys, va marcar una fita en la reconversió
conceptual i tecnica de molts aspectes de
I'acció cultural. Es proposen cursos generals,
forums, seminaris, exposicions, etc.

L'entitat hi serem presents i us en donarem
noticia en el proper Full Informatiu. Si algun soci
o socia esteu interessats en assistir-hi, truqueunos a I'entitat a principis de setembre.

I Congres de la Coordinadora de Centres
d'Estudisde Parla Catalana
Us recordem que els dies 10.1 1 i 12 de novembre,
a Lleida, es realitza el I Congrés de la Coordinadora amb el nom "Moviments socials i dinamica
Associativa".

Ha sortit una nova revista a I'Hospitalet amb el
nom "Revista del Consell Esportiu", editada pel
Consell Esportiu del Barcelones Sud. Les nostres
felicitacions per la iniciativa i, de manera molt
especial, al nostre soci Enric Gil, que forma part
del seu Consell de Redacció.
Per la nostra banda, ja I'hem incorporada a la
Base de Dades Babel'H i el nostre Fons Documental.

cances pel cel'h
A partir del dia 20 de juliol, i fins a principis de
setembre, el Cente d'Estudis restara tancat per
vacances.
Mentrestant aprofitem per desitjar-vos a tots els
socis i socies unes bones vacances d'estiu
fins l a fornada.'

Després de vacances caldra concretar les
inscripcions dels socis i socies del nostre Centre.
És imprescindible doncs que tots els interessants
i interessadesens ho comuniqueu al llarg del mes
de setembre. Al local trobareu tota la
informació dels ambits i plantejament d'aquest
Congrés.
Les fotografies daquest Fu///nformatiuhan eslat ceddes
perA/ca/diaa-Presidenciade lIAjuntamt de l'Hospita/eL
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