
nou curs 
Com ja sabeu, aquest curs 1996197 tancarem 
molts dels projectes i estudis en els que hem estat 

treballant des de fa temps . . .  (!!! 
Com a final de festa, confiem en una activa 
participació de totsvosaltres, socis i socies, amics 

i amigues, col.laboradors i col.laboradores, en 

els actes que us estem preparant. Volem com- 
partir els fruits d'aquest tan valuós treball 
voluntari ... 

darrers actes cel'h r . -  - 
franquis nsa anti ta a I'Hospitalet 

27 de juny a I'Auditori Barradas 

A la taula rodona hi hagué una assistencia de 

mes de seixanta persones. 

En breu esperem oferir-vos la transcripció del 

debat amb els dossiers d'Espai Debats. 

~~- - ~ 

D esquerraadre!?: Jesis Vla .  Joan Casas, L t i s  Berbel, Jaume 
Guillamet i Carles Santacana 

Presentació Quaderns d'estudi 13- 14: 
El cinema a I'Hospitalet 
4 de juliol a I'Auditori Barradas 

D esquerra a dreta: hi~q~!cl P ~ r t e r  I Moix, Joan Frmcesc l,!iarco. 
Núria Toril, Oscar Garces i Carles Santacana. 

La taula rodona va estar formada per en M. 
Porter i Moix, catedratic d'Historia del Cinema; 
els autors del llibre, Núria Toril i Oscar Garces; en 
C. Santacana, historiador i president del Centre 

d'Estudis; Joan F. Marco,Tinent d'Alcalde-Ponent 



de I'Area d'EducaciÓ i Cultura de ]'Ajuntament 
de I'Hospitalet. 
A I'acte van assistir-hi unes dues-centes persones 
i vam aprofitar per fer una bona tertúlia i el 
comiat de curs amb tots-es els assistents. 
Es important que en feu difusió i engresqueu a 
comprar-lo (preu: 1.500.- ptes.). 

propers actes cel'h 
Exposició "Sobre dues rodes. La bicicleta a 
I'Hospitalet 1900- 1996". 
3 d'octubre - 3 de desembre, sala Alexandre 
Cirici. 

Tal i com us anunciavem en I'anterior full 
informatiu, inaugurarem aquesta exposició el 
proper dia 3 d'octubre, a les 7 de la tarda. 
Us hi esperem a tots! Rebreu en breu I'opuscle i la 
invitació. 

Publicació Quaderns d'Estudi 15: "Sobre dues 
rodes. La bicicleta a I'Hospitalet 1900- 1996" 

El mes de novembre, coincidint amb I'exposició. 
presentarem aquesta publicació. Ja us 
concretarem el dia i I'hora més endavant. 

Debats del Centre dlEstudis, Tr3s Qu4rts X 
Cinc Qu4rts i Grup Tot Comunicació. 

Dins el nostre Espai Debats, i conjuntament amb 
els altres dos col.lectius. vam iniciar el passat mes 
d'abril un procés de reunions amb la finalitat de 
fer una aposta comú que conflueixi en I'oferta 
d'un seguit de debats per aquest curs. El mes de 
juny vam confeccionar el llistat dels possibles 
temes. La proposta de data per al primer debat 
es a finals de novembre, i el tema sera "L'Hos- 
pitalet, perspectives i futur", tenint en compte la 
darrera enquesta de I'Area Metropolitana. 

informacions 

Coordinadora de Centres dlEstudis de Parla 
Catalana 

1 .-El passat dia 13 de maig va entrar al Parlament 
de Catalunya la Llei d'Associacions per 
Catalunya. Des de la Coordinadora i el nostre 
Centre dlEstudis considerem que aquesta llei es 
d'una importuncia clau per al futur de I'associa- 
cionisme: ha de substituir la ja superada del 1964. 
Amb I'objectiu de fer una valoració d'aquest 
avant-projecte, elaborat inicialment de forma 
molt restrictiva per la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques i per l'Area de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya, la Coordinado- 
ra va crear a finals de juny una comissió jurídica 
formada per representants de sis centres d'es- 
tudis, d'entre ells el CEL'H. 
En primer lloc, hem elaborat un document que 
recull la nostra valoració. El pas següent ha estat 
de realitzar entrevistes al llarg del mes de juliol 
amb tots els grups parlamentaris. i també Iliurar- 
10s la nostra valoració per escrit amb lessignatures 
i adhesions de tots els centres d'estudis de la 
Coordinadora. 
En totes aquestes entrevistes hi han estat sempre 
presents, dins de cada grup parlamentari el 
president, els responsables directes del debat 
de la llei i. en la majoria dels casos, els responsa- 
bles de política cultural. 
El resultat ha estat altament satisfactori, tant pel 
que fa al recull que s'ha fet del nostre 
plantejament sobre la llei, com pel de les nostres 
objeccions sobre la manca d'interlocució amb 
la Generalitat (sobretot amb el Departament de 
Cultura) i de la necessitat de reconeixement i 
possibilitat de col.laboraciÓ amb d'altres 
institucions (Diputacions, Ajuntaments, Consells 
Comarcals, etc.) 
Els enunciats sobre els que hem debatut han 
estat sobre la necessitat de: 

a) Una llei que sigui el resultat d'una posta en 
comú de tots els sectors interessats i el dialeg 
obert entre administracions i associacions. 

b) Una única llei d'associacions, participació 
ciutadana ivoluntariatel menys restrictiva possible. 

C) Obrir un debat entorn el concepte d'entitats 
declarades d'utilitat publica, interes social, cul- 
tural, municipal, etc. 



d) Un nou marc jurídic, pero també d'obrir un 
debat sobre el marc fiscal. 

e) Que contempli els diferents models de gestió 
i organització de I'actual realitat associativa, i no 
condicioni amb les seves definicions. 

També vam assistir a I'acte convocat per 
I'Agencia Municipal de Servei sales associacions 
de I'Ajuntament de Barcelona: va ser una positi- 
va tarda de treball entre partits polítics i 
associacions de voluntariat. 

Si en voleu mes informacio, tenim a la vostra 
disposició tota la documentació sobre aquest 
tema. 

2.- Llibre Blanc dels Centres dlEstudis de 
Catalunya. 

Esperem que tant I'elaboració del cens, com la 
valoració i explotació de tota la informació 
obtinguda, estigui a punt per a poder-se publi- 
car a partir del mes d'abril del 1997. 

3.- Conveni amb la Diputació de Barcelona. 

El passat dia 14 de maig, en Joan Francesc 
Marco, Diputat-President de  rea de Cultura 

de la Diputació, i en Santi Ponce, President de la 
nostra Coordinadora, van signar un conveni de 
col.laboraciÓ entre ambdues institucions. Els 
objectius basics del conveni son: 

- la comunicació i divulgació de les nostres 

activitats, la recerca i la investigació. 
-la difusió de les nostres bases de dades: recordeu 
que de moment ja estan en marxa la nostra 
(Babel'H, pionera i en funcionament des de 1992) 
i Codina, recentment presentada pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
- coordinació d'esfor~os per optimitzar recursos 
i conveniencia d'avancar cap a un marc comú 

' de reflexió sobre el fet local. 

4.- 11 Congres de la Coordinadora: Franquisme i 
transició democratica a les terres de parla cata- 
lana. Cultura i societat. 
Dies 17 a 19 d'octubre de 1997 a Palma de Mallorca. 

L'objectiu es estimular I'intercanvi d'idees i 

coneixements i el debat obert en el marc de les 
investigacions en curs. 
Es pretén la participació dels Centres d'Estudis, 
departaments universitaris i d'investigadors en 
general. 

lul nrr,~m.rI~u e n;T ?-  :rlcrntr?Si 

Per a mes informació, o si esteu disposats a 
treballar-hi des del nosfre Centre, feu-nos-ho 
saber amb temps. 

5.- Assemblea anual de la Coordinadora. 

Es preveu per a finals d'aquest any 1996. La junta 
de govern de la Coordinadora va aprovar que 
el nostre Centre d'Estudis s'encarregués de 
I'acolliment per a laseva realització a I'Hospitalet. 
Des d'aqui agrai'm la confidnqa que se'ns ha 
dipositat, i no cal dir que la nostra resposta ha 
estat afirmativa. 

altres informacions 
d'interes 

D'ABANS D'AHIR 

II Congres de Cultura Popular i Tradicional 
Catalana 
Finals d'abril 

Hi han participat els diferents membres de la 
junta del Centre. En I'acte de cloenda i resum de 
conclusions a Lloret de Mar, hi van estar presents 
en nom del CEL'H la Jose Gomez i la Montserrat 
Perelló. 

Festa de la diversitat 
Moll de la fusta, dies 9, 10, 1 1 i 12 de maig. S.O.S. 

RACISME. 

En Manuel Domínguez va formar part de la taula 
rodona sobre migracions en nom del Centre 
d'Estudis. 

Curs d'iniciació a la recerca historica al 
baix Llobregat. El franquisme. 

Dies 16 d'abril al 7 de maig, sota la direcció d'en 
Carles Santacana com a professor de la 
Universitat de Barcelona. 
Van seguir el curs alguns socis del nostre Centre, 
preveient el proper tema del Congrés de la 
Coordinadora. 



Fundació Catalana de I'Esplai. 

El passat dia 12 de juny es va presentar 
públicament aquesta fundació, que te com a 
finalitat el desenvolupament de I'educació en el 
lleure i la vida associativa a Catalunya, La 
Fundació recull i incorpora la tasca feta des de 
fa mes de vint-icinc anys per entitats com el Club 
Infantil i Juvenil de Bellvitge, I'associació Catala- 
na de Cases de Colonies, Suport Associatiu, 
Movibaix i molts d'altres. Des d'aqui, les nostres 
felicitacions ! 

Finca de Can Gajo 

El passat dia 9 de juliol la Rosa Guinart, en 
representació del Centre, va assistir juntament 
amb altres entitats del barri, a una reunió infor- 
mativa convocada pel Grup Municipal d'lC-Els 
Verds. En aquesta es va explicar la modificació 
del Pla Generla Metropolita, pel qual I'equip de 
govern d'aquest Ajuntament proposa substituir 
el caracter d'equipament públic de Can Gajo 
(destinat a usos assistencials-culturals), per un 
equipament privat (un centre medic). 

El CEL'H va optar per fer un recurs a I'Ajuntament, 
en el qual vam sol.licitar un ampli termini de 
temps per donar oportunitat a parlar-ne al 
conjunt d'entitats del barri. 

1 1  de setembre. Diada Nacional de 
Catalunya. 

Aquest 1 1 desetembrevam participar en I'ofrena 
floral davant I'Ajuntament, així com en la resta 
d'activitats de commemoració de la Diada, en 
la que enguany se celebraven els 20 anys de la 
primera -legalitzada- a Sant Boi. 
Amb el mateix motiu de celebració, el dia 10 de 
setembre es va fer la presentació del llibre "Ra- 
fael Casanova i Cornas. Conseller en Cap", a 
I'Ajuntament de Sant Boi. 

edita: 

Convocat per la Diputació de Barcelona, amb 
una periodicitat biennal, ofereix un espai de 
trobada, reflexió i debat als responsables polítics, 
tecnics, professionals i estudiosos en I'ambit de 

les polítiques de gestió cultural. 
Hi hem participat diferents membres de la junta. 

Si en voleu mes informació, trobareu els dossiers 
iels materials utilitzats allocaldel Centre d'Estudis. 

DE DEMA PASSAT 

Convocatbries de beques i premis per a la 
investigació. 

- Premi Centre d3Estudis d'Altafulla. Abans del 15 
d'octubre 1996. 
- Beca Joan Deu i Ros, Fins el 31 d'octubre 1996. 
-Beques Diputació deValencia. Abans del 30 de 
setembre del 1996. 
-Beca Ciutat d'Olot. Fins e1 31 d'octubre del 1996. 
- Beques Museu de I'Hospitalet. Fins la data en- 
cara no tenim cap informació sobre el resultat 
de la convocatoria. Preveiem tenir-ne noticia a 
partir de I'octubre. 

Fundació Akwaba 

El proper dia 19 d'octubre, a les 18h. el Grup de 
Solidaritat Akwaba de I'Hospitalet fora la seva 
presentació pública de la fundació i la 
inauguració de la nova seu social al carrer Orient, 
96 de I'Hospitalet. 
Des d'aqui la nostra enhorabona i el desig d'un 
llarg futur com a Fundació! 

Escenaris de Futur-Fbrum I'Hospitalet 

Afinals del mes dejuny esva presentar el projecte 
d'aquest nou forum de debats a la ciutat. La 
comissió organitzadora formada per en Joan F. 
Marco, Paco Luque, Ricardo Castro, Eva Murioz 
i Fredi Criado, convoca pel proper dia 19 de 
setembre la seva primera conferencia: 
"L'Hospitalet-Barcelona, ciutat de ciutats" amb 
el ponent Jordi Borja. 
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