El cel’h comunica
Informació octubre 2004
Benvolgudes, benvolguts,
Després de les vacances d’estiu i, amb el desig que hagin estat un profitós parèntesi, de
nou ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos dels actes previstos per a
aquesta tardor i als que esperem comptar amb la vostra participació.

PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ, QUE LLUNY ENS HA PORTAT! 75

ANYS DEL CLUB BÀSQUET L’HOSPITALET

13 d’octubre a les 19,30h al Centre Cultural Barradas
Aquest llibre, editat pel CEL’H a la col·lecció Recerques (4) i
patrocinat pel CBL’H, ha estat fruit de la col·laboració
d’ambdues entitats amb motiu de la celebració del 75è
aniversari del Club. L’autor de la investigació ha estat l’Enric
Gil Meseguer, periodista i soci del CEL’H.
El desig de preservar el passat d’aquest club històric del
bàsquet català i espanyol ha motivat, tant a les dues entitats
com al propi autor, a recollir i publicar la història d’una entitat
clau dins del món esportiu hospitalenc.
Preu de venda: 14€.

CONFERÈNCIA LLUÍS COMPANYS I LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA.15 d’octubre a les 19h a la sala d’actes de la Regidoria del
Districte I. Acte adherit al Correllengua 2004 de l’Hospitalet
Un any més el Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, juntament amb la Regidoria
del Districte I, organitzem aquesta
conferència en memòria del president
Companys a propòsit del 64è aniversari
del seu afusellament.
Andreu Mayayo, professor d’història
contemporània a la UB serà el confe- El Consell de la Generalitat empresonat a Madrid.1934
renciant d’enguany.
Ofrena Floral, com també ja és habitual tindran lloc diverses ofrenes Florals:
20,30h, la Institucional; 20,45h, la de la CAL de l’H i 21h, la d’ERC.
Sopar, enguany també es farà el primer sopar, (21,30h al Casino del Centre), del
Correllengua 2004 a l’Hospitalet.

TORNA EL CORRELLENGUA A L’HOSPITALET
DEL 13 AL 19 D’OCTUBRE !
La Coordinadora d’ Associats per la Llengua Catalana, CAL de
L’H, de la qual en forma part el CEL’H, conjuntament amb la
col·laboració d’altres associacions de la ciutat ha previst per
al Correllengua 2004 el següent programa d’activitats:
13 d’octubre.Recital de Poesia. Grup Verba. 21h a l’Ateneu Catalònia
14 d’octubre.
-Lectura de contes en català.Tota la tarda a les Biblioteques Can Sumarro,Bòbila i Tecla Sala
-Cinema en català. Projecció de la pel·lícula Iris. 20,30h al Cinema Rambla
-Presentació 2n CD Grup Mishima.22,30h al Depósito Legal
15 d’octubre.
-Conferència Lluís Companys i la recuperació de la memòria històrica. CEL’H i Regidoria Districte I. A les 19ha la Sala
d’actes de la Regidoria.
-Ofrena Floral a l’escultura de Lluís Companys. A les 20,45h a la Plaça Lluís Companys
-Primer sopar del Correllengua a l’Hospitalet amb la presència de l’actor Joel Joan.21,30h. Casino del Centre
16 d’octubre. ACTES CENTRALS. A les 10,30h, activitats diverses amb la participació de les entitats del barri de
Collblanc i a les 17h arribada de la flama del Correllengua i lectura del manifest. Plaça del mercat de Collblanc.
17 d’octubre.Trobada castellera amb la Colla Jove de l’H i els Nois de la Torre de Torredembarra i els Castellers de
Cerdanyola.
18 d’octubre. 25 anys de Xipreret, llengua i cultura a càrrec de Matilde Mercè de l’Ateneu de Cultura Popular. A les 21h
al Centre Cultural Barradas
19 d’octubre. Xerrada El català eina per a la integració a càrrec de Victor Alexandre. Grup Sardanista Tot Bellvitge. A
les 19h a la seu Tot Bellvitge (c.Mare de Deu de Bellvitge, 190).

Amb motiu de la COMMEMORACIÓ DEL 150è
ANIVERSARI DEL FERROCARRIL BARCELONAMOLINS DE REI, per iniciativa de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de l’Hospitalet, el Club d’Amics del Ferrocarril
de Cornellà , el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat i la col·laboració del CEL’H, s’ha constituït una
comissió organitzadora. S’han previst la realització d’
activitats als diferents municipis implicats així com un acte
central, una exposició itinerant i la publicació d’un llibre. Es
compta amb la implicació dels diferents Ajuntaments (Sant
Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Cornellà i l’Hospitalet) i
entitats d’aquestes localitats. Dels primers actes, així com de la presentació del
llibre, realitzat per Carles Urkiola i editat pel CECBLL, ja n’heu rebut la invitació
a través de l’Ajuntament de Sant Feliu. Els interessats/es
en adquirir el llibre en tenim al CEL’H. Preu venda: 15€.
A L’HOSPITALET,tot i que més endavant us farem arribar
la informació detallada de les activitats que es faran a
l’Hospitalet, de moment us avancem les dates de dos dels
actes previstos:
ACTE CENTRAL, diumenge, 21 de novembre. a totes les
localitats amb la circulació del “ Tren Centenari” amb parada a totes les estacions (a
l’Hospitalet, estació Rambla Just Oliveras).
EXPOSICIÓ ITINERANT, del 14 d’abril al 15 de maig. Al Centre Cultural Barradas.

