
 

 
 
 

El cel’h comunica 
Informació 14 de febrer de 2003   

 
 
Benvolguts associats i benvolgudes associades, 
 
De nou ens posem en contacte amb vosaltres  per informar-vos i convidar-
vos molt especialment a l’acte organitzat per la Biblioteca Central Tecla 
Sala “L’aperitiu amb escriptors i escriptores de l’Hospitalet”. Són els 
autors i les autores que han publicat algun llibre durant el 2001 i 2002, els 
dos anys que la Biblioteca Tecla Sala és oberta. 
 
La trobada serà dissabte, 22 de febrer, a les 12 del migdia 
al vestíbul del Centre Cultural Tecla Sala 
 
 

 
 

 
 
 

El CEL’H, conjuntament amb la 
llibreria Perutxo i amb el suport del 
grup Tot Comunicació –com a 
col·laboració en aquesta activitat 
organitzada per la Biblioteca Tecla 
Sala-,  han editat un catàleg amb els 
40  autors i autores i les 50 obres 
que s’han produït al llarg d’aquest dos 
anys. 
    

UN CATÀLEG PESONALITZAT...QUE TÉ A VEURE AMB L’HOSPITALET! 
 
Aquest catàleg segur que sorprendrà a més d’un per molts aspectes. Per la pròpia 
quantitat de publicacions , per la varietat de temàtiques, que van des de la creació 
poètica a l’assaig, i per la combinació entre temes locals i d’altres dits d’universals. 
També, lògicament, per la tipologia dels autors, des dels més coneguts fins a 
aquells que s’estrenen. Des dels que estan professionalitzats fins als que escriuen 
d’una manera tangencial. 
... l’Hospitalet pateix massa encara una estigmatizació injusta. Per això és bo que 
sapiguem recollir els esforços més o menys aïllats, i que els tractem amb cura, com 
la roba delicada. Aquesta és la gràcia d’aquest catàleg, en el qual la nostra 
associació, com a petits editors que som, hi hem volgut col·laborar.  
 

L’equip de la junta del CEL’H 
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