darrers actes cel'h
Inauguració exposició 'Sobre dues rodes'.
La bicicleta a /'Hospitalet ( I 900- 1996)

El passat dijous 3 d'octubre es va Inaugurar a la
sala Alexandre Cirici I'exposicióSobre dues rodes.
que ha estat promoguda i organitzada pel
Centre d'Estudis de I'Hospitalet, amb la
col.laboraciÓ de
d'fsports i Tl~rismede IU
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Diputació de Barcelona. S'ha pogut \lisitar flns FI
passat dia 1 de desembre.
Aquesta ha estat la nostra primera e::posicio i
ens felicitem tant pel seus continguts com per la
bona resposta de públic. El dia de la inauguracik
van assistir-hi unes 250 persones. Els parlaments
van ser a carrec de: Enric Gil. autor de I'estudl
base de I'exposició:en Frederic Prieto, ponent
de
d'~sports
de la Diputació de Barcelona;
en Joan Francesc Marco. ponent de l'Area
d'EducaciÓ i Cultura de I'Aiuntament d s
I'Hospitalet; en Carles Santacana, president del
CEL'H; i en Javier Sanz, de la Universidud Con-Iplutense de Madrld Va comptar amb I'os?istij-ncia de I'alcaldede la ciutat, Celestino Corbacho.
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en tot
el procés de preparació d'aquellsque han estat
i son encara protagonistes de la histarlo de la
bicicleta a la nostra c~utal.
I agraim molt especialment a tots els socis i socies i col.labnradors
del CEL'H la vostra participacli_)actlva en el
laboriós muntatge de I'exposici6.1

Celebracio ce! resultat de I'exposlc~o dc. la publlcac~sdel
Quaderns d'Estudi 15.

Assembleageneral1996de la Coordinadora
de Centres dlEstudide Parla Catalana
30 de novembre
Hem preparat un dossier del que han estat els
objeclius i continguts de Iexposicio. així com el
video i el programa informatic amb que
comptarem. Tot aquest material es pot consultar a traviis del servei de Babel'H.

Enguany hem estat els amfitrions de I'kssemblea
anual dels Centres d'Estudis de la CCEPC. El
nostre agraiment o
de Joventut de
I'Ajuntamentde I'Hospitaletper cedir-nos el local
de Ca N'Olivé.
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El programa de la ¡ornadaque \!om preparar v a
ser el seguent:
9.30h. Recepclo cer part dels organitzadors als
representants dels centres d estudl adherlts a la
CCEPC
10h. Assemblea General 1996 de la CCEPC
Destaquem de l ordre del d ~ aels temes
relacionats amb el treball que s ha fet sobre la
nova Llel d'Assoc~ac~onsles relaclons
~nst~tuclonals
I la preparaclo del Congres que es
realltzara l octubre del 97 a I~4allorcasobre el
tema de Franqu~srneI tronsicic_.
1 1 30h. Tertulla acompanyada de cafe llet te
rurros I anlmalets de massapa
12h. Dlscurs a carrec de Joan Francesc Marco
com a regldor de Cultura de I Hospitalet I com a
responsable de I Area de Cultura de la Dlputaclo
de Barcelona
12.30h. Conferencia sobre la Llet d Assocroclons
a carrec de Ton1 Pulg dlrector de I k g ~ n c ~ a
Munlclpal de Servels per a les Assoc~ac~on;
de
I Ajuntament de Barcelona
14h. Vlslta a l erposlclo Sobre dues rode;
15h. Dlnar a Cal !\Jare al carrer Joan Fallares

Publicació Quaderns d'Estudi 15.
s 7

Segulm amb les blc~cleteslEl passat dijous 14 de
novembre es presenta e1 Quaderns d Estudl 15
Scibre duesrodes La b ~ c i c l ~ l oHospitalet
al
c 10007000) El seu autor es el nostre soc1 Enrrc GII
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Si voleu fer un bon oisequideNcdai. us suggerim

el següent lot de Quaderns d'Estudi: el de les
bicicletes (900.-pies.) el de la hist6ria del cinem a (1.500.-pies.) i el d e I'antifranquisme (900.ptes.). Fareu entitat, a més d'un magnific regal...

Tant la nostro cntltat c o m l i i ,lunfki (:i'; la
Coordinadora hem valorat molt satistacthriament aquesta trobada, tant pel nivell d'assistencia -27 centresd'estudisrepresentatsper unes
60 persones-. com pel nivell de particlpacio al
llarg de tota la sessió.
El nostre agraiment a tots els socis i s6cies que ens
van ajudar a fer I'acolliment.amb els que a I'hora
dedinarvam compartir I'oportunitatde conkixer
als companys i companyes dels altres centres
d'estudi en ur) ambient mes distes

PresentaciódeDialegs a I'Hospitalet,integrat
pel Centre dlEstudis,Tr3s Qu4rtsX Cinc Qu4rts
i Grup Tot Comunicació.
3 de desembre
Hem iniciat el camide Dialegs a I'Hospitaletamb
una taula rodona sota el títol 'Espai metropolita:
unaciutadaniacompartida?a I'AuditoriBarradas.
L'assistencia fou d'unes 150 persones. amb les
quals vam brindar al flnal de I'acte amb una
copa de cava.

El grup L'Hospitaletantifranquista.
Ha estat present en dos actes públics al llarg
d'aquests mesos:
- Conferencia-debat "Els treballadors davant la

nova situació i la política de privatitzacions",
organitzada pel CEDESC (Centre d'Estudis i
Debats de ['EsquerraSocialista de Catalunya), el
passat 28 de setembre, a I'Auditori Barradas,
amb la participació d'en Jaume Valls i Pepe
Castellano.
- Exposició dels Quaderns d'Estudi i informació

del CEL'H i del grup L'H antifranquista al Congres
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE). celebrat el passat mes d'octubre a la
Farga. i a la Conferencia Nacional d'lniciativa
per Catalunya el novembre.

F; i?,?!S i?ri/j/NeL/o, d/ec/erdelYns//!u/dEs/udsAn!e/ro+3 :.?c?r;s.
CelesfinoCorbacho,alcalde delHosp~Iale~
FrancescBa/tasa~:
alca1Jede SmfFeliu de Llebregal Marce/Riera,ee-secrelande
l;.lsscciacid Caialanade AIunicpls iregldor ok Badalona, Ahderad@[.Xavier Casinos,penc3'isfa de El PenoL7.

altres informacions
d'interesCEL'H
Manual d'Historia

El nostre dol
Per la perdua de tres amics i col.laboradorsde la
nostra entitat.
El nostre record per en Pepe Ituarte, amb qui
tantes hores havíem compartit, primer com a
membre de la Junta del Centre, i després com a
membre del Consell Assessor. Trobarem a faltar
la seva inesgotable activitat i el seu esperit optimista i engrescador, treballant sempre per una
ciutat i una societat millor.
Per I'Andreu Trias, en reconeixement a tots els
anys dedicats a fer cultura per la Ciutat. i a la
seva actitud de bona disposició per donar un
cop de ma quan fes falta.

Quan rebeu aquest full informatiu, el Manual
d3Historiaestard en la seva recta final. Al llarg
dels darrers mesos hem estat treballant en la
correcció de galerades. selecció d'il.lustracions
i hem fet tot el seguiment per a la preparació de
la seva edició.

Per en Lluís Perelló i Nin. pare de la Montserrat,
antic veí de I'Hospitalet, soci protector del Centre des dels seus inicis.

Preveiemque el primer trimestre del 1997 -sempre
i quan no hi hagi cap terratremol o similar des del
moment de tancar aquesta redacció- poguem
presentar aquesta gran obra.

Davant I'acord en el ple de ['Ajuntament de
privatitzar la finca de can Gajo de la Rambla Just
Oliveras, un grup d'entitats del barri Centre ha
acordat la necessitat de reclamar aquesta finca
per tal de destinar-la a equipament pel barri. Es
fara un full informatiu per a tots el ve'ins I veines,
en el qual a mes s'hi fa palesa la necessitat
d'equipaments en general pel barri.

Abans pero farem una trobada amb tots els seus
autors i autores per fer-ne la darrera ullada i
celebrar el resultat d'aquest esforc col.lectiu.

Finca de Can Gaio

- XVIe Premi Rosa Sensat de Pedagogia 1996

Planta baixa del nostre edifici
Les dificultats per les quals estu passant la nostra
entitat vei'na el Cine Club I'Hospitalet ha
comportat una modificació del contracte de
lloguer de la planta baixa que compartíem.
Hores d'ara, després de la renuncia del Cine
Club, assumim el lloguer entre els Amics de
['opera i el CEL'H. Aixo ens ha representat un
increment en les despeses no previst, que
modificara el balun? de I'any96.
Tant d'aquesta nova situació, com del propi
estat de les obres, en rebreu una informació més
detallada en una propera tramesa passat festes.

ALTRES INFORMACIONS
Cicle Debats/Col.loqui
Beques I'Hospitalet edició 1995

re rea

Des d e
d'Educació i Cultura d e
I'Ajuntament de I'Hospitalet. sota la direcció i
coordinació de la Secció de Patrimoni Cultural,
es proposa un debat a partir de tres treballs de
recerca becats I'any 1995:

- La protecció als menorsaI'Hospitalet,de Josep
Ma. Garcia. Dimecres, 18 de desembre del 1996.
(tutelat des del Centre d'Estudis per la nostra
socia Mercedes Delgado)
- Estudi de la vida material a I'Hospitalet del
segle XVIII, de Sergi Falomir. Dijous. 30 de gener
de 1997.
(es SOC; de la nostra entitat!)

- El petit comerqfamiliaral barri desant Josep de
I'Hospitalet, d'Eva Riera. Dijous, 27 de marc de
1 997.
Sala d'Actes del Museu de I'Hospitalet,a les l9h.

edita:

DESTUDIS
OSPITAL;ET

Enguany aquest premi ha estat atorgat al treball
Una escolapera tots.Lasocialitiacio del'alumnat
amb necessitats educatives especifiques a mesura que es fan grans. La seva autora 6s
Montserrat Company. socia de la nostra entitat.
Moltes felicitats!
A ella personalment, i tambe a tot I'equipde mestres de I'EscolaPatufet-Sant Jordi de I'Hospitalet.
D'interes per a les associacions
Tant I'Ajuntament d e Barcelona, com la
Generalitat, han iniciat una oferta de serveis
adre~ada
al teixit associatiu.
L'Agencia Municipal de Serveis per a les
Associacions. -BCN- entre altres actuacions. ha
creat una xarxa informatica d'ús civic denomlnada Barcelona Civic Network (BCNet).
L'objectiu central és elaborar entre tots plegats
una pagina associativa accessible des d'lnternet.
Per a mesinformaciotruaueual telefon 407.10.22.
La Direcció General d'AccioCívica,de Benestar
Social. dins de la ~ a m - ~ a"Catalunya,
n~a
un país
solidari", tambe ha creat un Web de les
associacions de Catalunya per tal d'estimular la
connexió entre entitats. Alhora, una exposició
itinerant amb el mateix títol ha iniciat un
recorregutperdiferentsmostres d'entitats.Telefon
d'informació900 300 500.
Col.laboraciÓ amb la Universitat
El Departament d'Historia Contemporonia de la
Universitat de Barcelona i el Centre d3Historia
Contemporonia de Catalunya han enviat una
circular a tots els centres d'estudis demanant la
seva col.laboracio. Es tracta d'aportar els
coneixements que poguem tenir sobre
I'emigraciocatalana a la reste d'Espanyadurant
el segles XVlll y XIX. en el marc del projecte "Els
catalans a Espanya (1 760- 19 14)".El telefon de
contacte es el 442 92 00.ext. 3137.
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