nou curs
ACABAR,..
Després de I'estiu,que ens queda ja lluny, i d'aquests darrers dies ben remullats, hem anat
entrant en el nou curs.Fruit de les primeres cabories,la Junta hem decidit que aquest 1995196cal
que sigui cloenda d'aquellsprojectes en els quals
estem treballant, potser en excés. fa un llarg
temps. Ens referim al Projecte Coneixer
/'Hospitalet:I'Hospitaletes Escola,i a la publicació
del Manual d'Historia.Ambdós estem segurs que
contribuiran a coneixer millor el nostre entorn
més immediat.

CONTINUAR...
Tenim altres projectes en marxa que esperem
millorin i creixin: tot depen de si us hi engresqueu
algun soci osocia més! Son aquests: I'krxiuFestiu,
I'Exposicio de la Bicicleta, ['Espai Debats,
I'Antifranquisme...
També estem deixant mes maco el local. Per fi
gaudim de més llum a la sala del fons documental, i ben aviat millorarern la nostra dotació
informatica fent possible entre d'altres que el
servei de Babel'Hs'alimentii es consulti en millors
condicions.
Desitgem en el proper Full Informatiu poder-vos
donar bones noticies pel que fa a les obres de la
planta baixa.

INICIAR.,.
Volem posar I'accent en un debat que ens
permeti obrir noves vies d'investigació per
aquests propers anys. De les deries d'algun soci
ja en tenim noticia... Pero pel que fa a d'altres
manies i curolles ens agradara recollir-les dels
que ens les volgueu fer arribar. Tots hi sou
convidats! I totes!

LA JUNTA DIRECTIVA

Volem testimonis orals o escrits, i també crear un
fons documental sobre el tema a la nostra ciutat.

informacions
d'interescel'h
PRESENTACIO
TESI DOCTORAL
"La emigracion andaluza: 1900- 1992 (cronologia, aspecfos demogruficos, distribuciones es-

En tot aquest procés es compta amb el suport
de I'ArxiuHistoric de la Ciutat.
No sigueu mandrosos: busqueu una estoneta
per remenar I'altell!
Si trobeu fotografies, cartells, octavetes, o
qualsevol altre document, feu-nos-ho saber!

... a Quaderns d'Estudi

paciales y componentes socio-economicos de
la emigracion andaluza en Esparia)".

El testimoni del que fou aquestprimer acte públic,

Tal i com ja us vam informar, el seu autor i soci. ara

del que celebrem tots la resposta que hi va

ja el Doctor Joaquin Recatio, en va fer la lectura

haver amb una assistencia que omplí la sala de

el passat mes de maig a la Facultat de Geografia

dalt a baix, ens ha animat a que en quedi un

i Historia. Ens sembla important que la tesi es

recull per escrit. Així, tenim la intenció de, el

presenti a I'Hospitalet, com a ciutat on la

proper dia 30 de novembre, fer la presentació

immigracióandalusaha tingut un paper destacat.

del Quaderns d'Estudi 12.

Sera el proper dia 26 d'octubre,a les 7 de la tarda,
en el nostre local.

ANTIFRANQUISME
El passat dia 15 de juny, tal i com us vam informar
en el darrer Full, va tenir lloc a I'AuditoriBarradas
un acte on el Grup Promotor de I'antifranquisme
a I'Hospitaletpresenta els seus objectius.

Es tracta de reunir el maxim de persones
implicades des de tots els ambits possibles: el

...a d'altres revistes
De moment ja ha sortit alguna notícia d'aquest
tema al Totimes,a I'Hospifalef Informatiu, al diari
El País, a I'A vui...
En el proper numero de la revista Afers hi sortira
un article signat pel soci i membre del grup, en
Pep Ribas.

L'ARXIU FESTIU

moviment obrer, el moviment associatiu, sectors
A llarg d'aquest curs continuarem informatitzant

d'església de base, organitzacions polítiques.
sindicals, i d'altres col.lectius o persones a nivell

el Fons Festiu. Anem molt lents i ens cal ajut per

individual.

seguir entrant dades a I'ordinador.

J.Castellano, J.Ribss. J.Valls, F.Pedra. A.Ruiz. G.Aguado. J.Camoj, J.Carrasco. J Font. J.Gullerrez. M.C.Monlenegro. J.Bolevi M Oilvares. Taula rodona 1516'1995 FOTO: klberl Gu~narl

Per altra banda, ens falta omplir forca buits que
detectem ja en els Fons Documental.

Novament us demanem col.laboraciÓ
Fotografies, cartells, opuscles, programes, i

I'Hospitalet.Comptem amb un grup de persones
-estudiants que han fet practiques a la nostra
entitat- i que s'hi han posat amb moltes ganes.

d'altres documents relacionats amb el fet festiu
en I'Hospitalet al llarg d'aquest darrer segle.

EXPOSICIO
BICICLETA 1920-1 995
Estem preparant per al mes d'abril del 1996 el
projecte per a realitzar I'exposicio sobre la bicicleta a I'Hospitalet. En el proper Full us donarem
informació mes detallada.

entretant, ens ajudeu?
Necessitem: documents,carnets,copes,
trofeus,
medalles, fotografies.bicicletesantigues (també
de joguina), objectes, diplomes. records i

SOPA DE LLETRES
Aquest col.lectiusegueix trobant-seper fertertúlia
..
I ~ntercanviar
experiencies entorn la lectura. Fins

i tot s'expliquen contes, dinen junts... ho passen

molt be!.
En formen part bibliotecaris/es,llibreters,mestres,
traductors i lectors empedernits... Es troben a les
dotze del migdia, bimensualment. El darrer cop
fou el dimarts 3 d'octubre.

Truqueu-nos si voleu pait~ciparen la propero
tertúlia.

qualsevol informació sobre els clubs de ciclisme
de I'Hos~italet.

esperem noticies vostres!

QUADERNS D'ESTUDI 1 1
Monografic sobre el Taller de I'Associacionisme
al barri de Collblanc-laTorrassa.Us demanem en

feu difusió als vostres amics i coneguts. El preu
per exemplar e s de 1.000ptes.
Per fi estem a la recta final per a presentar-vos la

Pel que fa al nou disseny. que us ha semblat? Ens

publicació. Els membres del grup de treball

hi ha ajudat en Josep Vall.

n'estan fent les darreres revisions, i la Marta de
Planell esta fent una selecció de les fotografies
que creiem hauria de recollir aquest llibre.

Siconserveu fotografiesde I'Hospitaletque creieu
poder ser d'interes per a la seva edició, us
agrairem ens ho feu saber tot seguit.
La seva impressió correra a cbrrec de

altres informacions
d'interes
DE DEMA PASSAT

I'Ajuntament. I si tot va bé, aviat us donarem
bones noticies.

Presentaciodelllibre "El pasdela societat agraria
a industrialal Baix Llobregat".Dia 16 d'octubre.a
les 8 de la tarda, a I'Aulade Cultura de la Caixa

CENS D'ENTITATS

del Penedes (Placa Pompeu Fabra, 1. Molins de
Rei). En aquest treball de recerca col.lectiva hi

EI Departament de Cultura de la Generalitat

han participat diversos socis de la nostra entitat.

(CPCPTC) pretén actualitzar les dades de les

Ha estat dirigit pel doctor ~ n g eCalvo
l
i Calvo, i

associacions culturals a nivell de Catalunya. En

forma part del programa "Coneguem la nostra

el nostre cas, i amb la col.laboraci6 de

comarca" que promociona el Centre d'Estudis

I'Ajuntament,actualitzaremles que pertoquena

Comarcals del Baix Llobregat.

Voluntariat. "Mans a les mans". I Congres Catala.
Organitzatper I'lnstitutCatala del Voluntariat del
Departament d e Benestar Social de la
Generalitat. Tindra lloc a Barcelona els propers
dies 27,28 i 29 d'octubre.
Ili Congres Internacional d'Histbria Local de
Catalunya. Organitzat per I'Avenc i amb el
patrocinide la Diputació de Barcelona,enguany
tractora el tema de les finances locals al llarg de
la historia. Seru els dies 17 i 18 de novembre, al
Pati Manning.
IV Congres d'Hist6ria de Barcelona. Organitzat
per I'lnstitut Municipal d'Historia, els dies 12 al 15
de desembre amb el títol "Barcelona i I'espai
catalo. Ciutat i articulació del territori".
II Congres de Cultura Popular i Tradicional Catalana. Organitzat pel CPCPTC de Cultura de la
Generalitat.L'ambit on estem inscrits els Centres
d'Estudis es el de Patrimoni. La trobada per a la
discussió de la ponencia marc i comunicacions
sera els propers 17 i 18 de febrer del 1996, al Pla
de ['Estanyde Banyoles.
Beques I'Hospitalet.Museu de I'Hospitalet.El seu
Director ens ha comunitat que aquest mes
d'octubremolt possiblement es pugui ja informar
dels becats. Després de dos anys, ens han tornat
a demanar de formar part del tribunal.
Representant el Centre d'Estudishi sera el nostre
President, en Carles Santacana.
Projecte encontro. Solidaritat amb els meninos i
meninasderua de Brasil. Organitzat pel Movibaix,
el Movimiento Nacional de meninos e meninas
de rua, i Infancia Viva. En la propera delegació
de nou persones que anirb al Brasil, dues són de
I'Hospitalet.Els seus promotors ens han demanat
que us informem que, tots els qui esteuinteressats
en saber-ne mes coses, us adreceu a Infancia
Viva (tel.2 17 95 27) o al propi Movibaix (tl.666 63 54).

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, i
autor de nombroses publicacions, entre elles
sobre I'Hos~italet.
Felicitats als dos!
Servei de Biblioteques. Ajuntament de
I'Hospitalet. Informar-vos que des del dia 1 de
setembre torna a estar en funcionament la sala
de lectura de I'Auditori Barradas. La seva
capacitat es per a 80 persones.
Festa Major Bellvitge. Recinte Cultural. Tal i com
hem anat fent els darrers anys, hi hem participat
un cop mes en un dels stands. Enguany pero ho
hem fet conjuntament amb les entitats Cine
Club i Amics de l'dpera, amb qui compartim
I'edifici I'Atenei'llo.

1 1 de Setembre, la Diada amb la Comissio de
Festes del barri Centre. Les entitats del barri
Centre per primera vegada van commemorar
la Diada Nacional de Catalunya de forma
col.lectiva.
Nosaltres hi vam participar com a membres de
la Comissio, i alhora vam col.laborar en la
redacció del manifest en el qual es va significar
la feina quotidiana oberta, plural i apartidista
com a compromis de les entitats per a contribuir
a superar les mancances culturals que pateix
I'Hospitalet.
Diada de Solidaritat amb el poble de Bosnia.
Comissio de Festes de I'Hospitalet Centre. Es va
celebrar el passat dia 30 de setembre, amb el
suport d'institucions, entitats, empreses i
I'Ajuntament de I'Hospitalet. Cada dilluns a les
20h, hi haura una concentració a la Plaqa de
IrAjuntament.
Per a mes informació, truqueu-nos.
I... molt bones notícies! La Rosa, la nostra
secretaria. esta embarassada. Espera un nono
per Nadal.

D'ABANS D'AHIR

ANOTEU-HO A L'AGENDA! 1

Creu de Sant Jordi. És la maxima distinció que
atorga el govern de la Generalitat a proposta
del Conseller de Cultura. Enguany I'han rebut
dotze entitats i vint-i-vuitpersonalitats.Una d'elles
ha estat el Club Infantil i Juvenil de Bellvitge i una
altra al Doctor Jaume Codina, President del

26 d'octubre.Presentació tesi doctoral el nostre
soci, el Doctor Joaquin Re,caño. Sera en el nostre
local, a les 7 de la tarda.
30 novembre. Presentació Quaderns d'Estudi12.
Monografic I'Hospitalet Antifranquista (recull de
les intervencions de la Taula Rodona realitzada
el passat 15/611995).
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