
 

 
 

El cel’h comunica 
Informació maig 2004 

 
 
Benvolguts associats i benvolgudes associades,  
 
Mitjançant aquest Comunica us convoquem a l’Assemblea d’associats/es, us demanem 
la vostra participació a la conferència El català a l’H. Usos i actituds  i també us 
informem d’ activitats i notícies que creiem poden ser del vostre interès. 
 
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL 
DIJOUS DIA 27 DE MAIG A LES 19,30H  
AL PATI DEL CEL’H! 
 
L’excepcionalitat d’aquest any amb les diferents convocatòries electorals i els conseqüents 
canvis d’interlocutors/es de les diverses institucions ha comportat  l’endarreriment 
d’aquesta convocatòria per tal de  tenir  un mínim d’informació que ens permeti avaluar 
les previsions vers les subvencions i convenis per a l’any  2004. A més, la baixa per 
malaltia durant aquests darrers mesos de la gerenta,  la Montserrat Perelló,  ha afegit  
també més complexitat de l’habitual. 
 

Aprovació de la memòria i el tancament d’exercici del 2003 i el pla 
d’actuació i pressupost del 2004. També volem compartir amb vosaltres la 
valoració sobre la situació econòmica del CEL’ H així com les previsions de 
projectes, serveis i activitats que preveiem poder assolir. 
 
Aquests documents, estan a la vostra disposició per a ser consultats al CEL’H. 
El dia de l’assemblea tindreu també un breu resum que faci més àgil la reunió. 

 
 
 
EL CATALÀ A L’HOSPITALET 
USOS  I ACTITUDS 
Conferència a càrrec d’Albert Fabà 
Dimarts dia 15 de juny a les 19,30h 
al CC de Sant Josep 
 
Albert Fabà, Olga Gálvez, Joan Manrubia, Anna Simó i Noemí Ubach, són els autors i 
les autores de l’estudi realitzat entre els anys 2000 i 2001 amb l’ objectiu d’ apreciar 
la diversitat lingüística no només a nivell general entre la població de Catalunya sinó 
també a tres poblacions d’índexs sociolingüístics diversos: Manresa, Sabadell i 
l’Hospitalet. En aquesta exposició l’Albert Fabà ens analitzarà els resultats de les 
enquestes sobre coneixements, usos, hàbits i actituds lingüístiques de la població 
catalana i de l’Hospitalet comparant-los alhora amb els resultats obtinguts a les 
ciutats de Sabadell i Manresa.



 
 
CREACIÓ DE LA CAL l’H (Coordinadora d’Associats per la Llengua catalana)  
Adhesió del CEL’H 
 
El CEL’H va entrar a formar part de la CAL l’H, juntament amb les entitats: ACP Luz 
de Luna, Ass. Amics C/ Rius i Carrió, Ass. Botiguers Centre, Ateneu de Cultura Popular, Centre 
Catòlic, Club Muntanyenc, Castellers Colla Jove, Coral Heura, Gent de Pau, Grup de Cultura 
barri Sant Josep, Xixell diables i tots els Partits polítics de la ciutat (excepte el PP). L’acte 
de presentació del nucli CAL l’H el va acollir la Sala d’actes del Centre Cultural Tecla 
Sala el dia 1-4-2004. El president és en Manel Àlvarez, responsable del grup de 
castellers de la Colla Jove (de moment el CEL’H  provisionalment és la seu de la CAL 
l’H). Enguany també, el Sopar de Sant Jordi  per la llengua en la seva 4a edició, el va 
organitzar la CAL nacional a La Farga de l’Hospitalet el 17-4-2004  i van assistir-hi 
prop de 700 persones d’arreu dels Països Catalans. Us adjuntem un tríptic informatiu i 
també podeu consultar: www.cal-llengua.org
 
 
CONFERÈNCIA, La llibertat d’informació avui. Dimarts 18 de maig, 19,30h al 
CC Barradas. Organitzat per L’H Espai de Debat i darrer debat del Cicle “Mitjans de 
comunicació, política i poder”.  
 
 
ACTE CENTRAL, Commemoració dels 100 anys del Centre Catòlic.Divendres 21 
de maig, 21h al Centre Catòlic. 
 

 
Núria Gassó Perez-Portabella va néixer a l’Hospitalet (Bellvitge) 
el 1980. És llicenciada en biologia i una entusiasta de la fotografia i 
l’escriptura. Dels seus estius al Cap de Creus i la seva passió per les 
relacions humanes va néixer aquesta novel·la Flors de Xicranda, de 
l’editorial Nèctar. Una excel·lent publicació dirigida a la gent jove 
però que des del CEL’H us recomanem la llegiu també els més grans. 
El llibre va sortir per Sant Jordi i ja està a la venda però és 
presentarà oficialment a finals de maig o la primera setmana de 
juny a la Llibreria Perutxo (punt de venda).              
 
Joan Perelló i Masllorens, hospitalenc (Sant Josep) va néixer l’any  
1928. El passat Sant Jordi l’Ateneu de Cultura Popular presentar 
el seu darrer llibre Passejant pel carrer d’Enric Prat de la Riba. 
Tot un gran passeig pels records i vivències de l’autor sobre aquest 
carrer.  
 
També i a càrrec de l’entitat “Tres 
Quarts per Cinc Quarts, Grup 
d’Opinió”  s’ha fet la transcripció i 

edició de les cinc conferències que varen tenir lloc al CC 
Barradas el novembre del 2002 de l’excel·lent Cicle 
EUSKADI, cap a on vas? organitzat per L’H Espai de 
Debat. Si hi esteu interessats podeu consultar aquesta 
publicació al servei de BABEL’H del CEL’H . 

http://www.cal-llengua.org/
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