El cel’h comunica
Informació octubre de 2003
Benvolguts associats i benvolgudes associades,
Després d’un mes de reinici de l’activitat del CEL’H i amb el desig que tots i
totes hagueu tingut un molt bon estiu, ens plau informar-vos d’un seguit
d’actes previstos per a aquesta tardor als quals esperem comptar amb la
vostra presència.

63è ANIVERSARI DE LA MORT DE LLUÍS COMPANYS
CONFERÈNCIA
15 d’octubre del 2003. Auditori de la Farga (carrer Girona, 10) a les 7
de la tarda.
Com ja és habitual en aquests
darrers anys, el CEL’H
conjuntament amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet organitzem una
conferència commemorativa.
Enguany porta el títol La repressió

franquista: els papers de
Salamanca a càrrec de Josep

Cruanyes i Tor, historiador i
advocat, autor del llibre Els papers
de Salamanca, d’edicions 62.
OFRENA FLORAL
15 d’octubre del 2003. Plaça Lluís
Companys a les 2/4 de 9 del
vespre.

Per a totes les persones que hi
estigueu interessades us informem
que, com també és habitual, ERC organitza una ofrena floral davant
l’escultura homenatge a Lluís Companys.

Dins el Cicle de Democràcia i

Participació,

CATALUNYA... I ARA QUÈ?
Organitzat per l’H espai de
debat, plataforma d’entitats
en què participa el CEL’H.
En aquesta ocasió, i davant la
coincidència d’una de les
conferències en plena
campanya electoral, vam demanar ajornar aquesta activitat per a més
endavant. Considerem que des d’una entitat diversa i plural com la nostra
era més escaient intentar modificar la data o bé substituir la conferència
per una taula rodona més contrastada d’opinions. En aquest cas la nostra
proposta no va estar compartida, motiu pel qual en l’opuscle de difusió, en
aquest cas, el CEL’H no hi és present.
Dijous, 9 d’octubre, 19,30h
Dijous, 30 d’octubre, 19,30h
Dijous, 6 de novembre, 19,30h

IGNASI RIERA, escriptor i periodista.
VICENÇ NAVARRO, Catedràtic de Polítiques
Públiques UPF.
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, escriptor
i periodista.

VISITA A LES INSTAL·LACIONS DEL FÒRUM UNIVERSAL DE LES
CULTURES
Com ja sabeu el CEL’H participa en el Consell del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona. És des d’aquest organisme que s’ha preparat una visita
especial pels seus membres amb l’objectiu de conèixer, de primera mà, el
contingut i les instal·lacions del Fòrum.
Data:
Lloc de trobada:
Horari:

27 d’octubre de 2003
11h matí a l’edifici La Nau (c/ Pujades, 48).
De 11h a 12,30h, explicació del Fòrum.
De 12,30h a 13,30h, visita comentada a les instal·lacions

→ Els interessats/des cal que ens ho confirmeu abans del dia 13 d’octubre
(93 338 60 91 / 93 261 24 90/ celh@catalonia.net, Marta o Mercè ).

I... US PRESENTEM EL NOU OPUSCLE DE DIFUSIÓ DEL CEL’H !!!
El teniu adjunt, us servirà de recordatori de les tasques que és proposa el Cel’h i
els serveis que ofereix als associats/es i usuaris/es. Comptem amb vosaltres,
perquè ens ajudeu a fer-ne la màxima difusió.

