Benvolgut associat,
Benvolguda associada,
Un nou any i el primer contacte des del CEL’H amb tu. Primeres
informacions d’aquest 2003.

A REVEURE ROSA GUINART
SORT!
Després de 12 anys d’estar a l’entitat, la Rosa la secretaria del CEL’H ha
decidit explorar noves dimensions. Bromes a banda cal dir-vos que la decisió
no ha estat fàcil per a ella. Tampoc ho serà prescindir de la Rosa per part
de les persones que més relació i vinculació, tant de treball com personal,
hem mantingut al llarg de tots aquests anys amb ella.

La necessitat de reestructurar les tasques del
personal del CEL’H i els horaris de treball han
coincidit amb les dificultats de disponibilitat de
la Rosa (els estudis que ha reprès, qüestions
familiars i personals...) comportant que finalment la Rosa hagi pres la decisió
de rescindir la seva relació laboral amb el CEL’H.
En el sector associatiu on les estructures assalariades solen ser mínimes i la
dedicació laboral té el plus afegit del compromís amb el projecte, la
implicació personal i el treball voluntari, no cal dir que una marxa com la de
la Rosa representa un buit important i ens constarà a tots i totes fer-nos a

la idea d’aquesta absència. Tot i així seguirem gaudint de la Rosa, encara que
sigui puntualment doncs a l'igual que ha fet al llarg de tots aquests anys
com associada seguirà col.laborant amb el CEL’H amb tasques de voluntariat.
Rosa gràcies per tot i encara que... compungits et desitgem
sincerament el millor en la teva nova opció!
Els associats i associades que vulgueu o us vingui de gust personalitzar el vostre
comiat i/o fer el que considereu oportú podeu adreçar-nos un correu electrònic al
CEL’H i li farem arribar tot seguit a la Rosa. Recordeu que l’adreça és
celh@catalonia.net.

DUES INFORMACIONS D’ACTIVITATS QUE DESITGEM US
INTERESSIN I US ENGRESQUIN A PARTICIPAR-HI

Fòrum mediambiental l’Hospitalet. Divendres, 17 i 24 de gener

de 2003. Com ja sabeu el CEL’H forma part del Consell de la Sostenabilitat
de l’H. El nostre representant és en Joan Camós. Aquestes Jornades ens
ofereixen als associats/es del CEL’H l'oportunitat de participar en aquelles
taules rodones o debats que més ens interessin. Tot i que les inscripcions
cal fer-les directament a través de l’Agenda 21 us agrairem que alhora ens
ho comuniqueu al CEL’H a fi i efecte de saber que aquest tema us interessa i
us puguem així en un futur tenir informats.

Trobada del grup antifranquista de l’H. Dimarts 14 de gener a les
19,30h al Centre Cultural Barradas. Aquest grup de treball adscrit al
CEL’H està format per persones de totes les tendències i sensibilitats que
es plantegen la recuperació històrica de la lluita d’aquells homes i dones que
van anar obrint espais de llibertat i forçant la fi del franquisme. Aquesta
nova trobada vol informar del que s’ha fet fins el moment i de les noves
perspectives i línies de treball de futur. Aquest acte resta obert a tots i
totes els que hi estigueu interessats.

I.... NO US PERDEU LOS EMPEÑOS DE UNA CASA AL TEATRE
TANTARANTANA. És una obra de Sor Juana Inés de la Cruz que presenta
el Teatre del Repartidor de l’ Hospitalet. Hi participa el nostre associat i
qualificat actor Fco.J. Basilio (el Basi) així com altres amics i amigues de la
nostra ciutat. Podeu anar-hi fins el dia 19 de gener i teniu un descompte
súper especial (només cal que truqueu al Basi 93/ 338 99 63 o 629 286 641).

