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trajectoria de l'entitat. A banda de les dades 

que s'ofereixen en aquest butlletí informatiu, 

voldria cridar la vostra atenció sobre un nucli 

redui't, pero important, de qüestions que 

preocupen I'actual Junta Directiva. 

En primer lloc, ens hem de felicitar d'havertancat 

el balanq economic de I'any sense deficit 

confirmant així el resultat económic de I'exercici 

anterior. L'acurat treball fet des de la Gerencia 
proporciona, així. uns fruits notables. Tanmateix, 
aixo novol dir que no tinguem dificultats. sobretot 

de tresoreria. ni que la previsió per al lOY6 sigui 

gaire optimista. 

Entrant en el contingut de les activitats del Cen- 

tre, sembla que podem plantejar aquest 1996 
com I'exercici en que definitivament donarem 

sortida a dos projectes que arrosseguem de fa 
temps: el Manual d'Historia i el projecte Zonit-Jixer 

I'Hospitalet. En funció que aquesta intencio es 
faci realitat, caldrd treballar forca a fer-ne la 

maxima difusió. activitat per a la qual us 

demanarem el moxim de suport en el moment 

oportú. 

D'altra banda, la previsible finalitzacio d'aquests 
grans projectes ens incita a promoure un debat 

intern en els propers mesos per avancar en la 
definició d'un nou eix temotic que esdevingui 

central per a I'entitat en els propers anys. La 

Junta hi aniru treballant i acceptara els 

suggeriments que hi vulgueu fer. 

Voldria acabar aquesta telegrbfica reflexió amb 
un apunt autocrític. A I'assemblea aeneral del 
1995 vam apuntar que una de les línies de treball 

seria de promoure una major participació dels 

socis a la vida i els projectes de I'entitat. Som 

conscients que en aquest camp hem avancat 

poc. pero també sabem que la fortalesa de 
I'entitat depen, en bona mesura, de treballar 

mes en aquesta qüestió. 

Finalment. nomes us voldria demanar una mica 

d'atenció per al resum que hem preparat de la 

Memoria del 1995 i el Pla d'Actuacio del 1096, en 
la confianqa que us servira per plantejar una 

assemblea general rica i participativa. Per com- 
pletar el breu resum que us exposem a 
continuació, tenim a la vostra disposició els 

dossiers d'Economia 1995196 i Avaluació 1995, i 
Pla Actuació 1996 (podeu trucar-nos per telefon 
i us els prepararem). 

El president, Carles Santacana 



els projectes i 
seccions de treball 

EDIFICI L'ATENE~LLO 

El proces ha estat feixuc, lent i ple d'excessives 

dificultats. La Generalitat ha complert el seu 

compromís, pero fins al passat dla 15 de marc no 

hem cobrat la subvenció de I'kjuntament, i el 

que es mes greu. no podrem tirar la paret del mig 

de la futura sala d'actes fins a I'aprovacio en Ple 

Rilunicipal del canvi de nivell de la finca; en 

cquesta darrera qüestió hi estem treballant des 

del maig de 1995. El resultat final es que, si no 

superem de forma immediata aqclestes 

dificultats. molt possiblement passara el proper 

estiu sense que hagim pogut utilitzar els baixos 

de I'irnmoble. dels qualsja portem pagant lloguer 

des de fa mes d'un any. 

SECC PROJ ECTES 

Manual d'Historia: Encara que us costi de creure. 

sembla que per f i  el publicarem. De moment. i si 

us serveix d'incentiu, volem dir-vos que. aquest 

passat 1905, a traves del Servei de Consulta 

Bibliografica, s'ha consultat en format 

mecanografiat per mes de 300 socisles i usuaris1 

es del Servei. Al mes de setembre de 1995 vam 

tenir una entrevista amb el nou tinent dalcalde 

i ponent de Cultura, Sr. Joan Francesc Marco. Es 

va comprometre a tornar a activar aquest tema 

i fer possible la publicació del llibre dins l'any 

1036: va proposar la fórmula de coedició de 

I'Ajuntament i una editorial. Hem fet dlverses 

gestions amb editorials. i finalment sembla que 

les Publicacions de I'Abadia de Montserrat 

acceptarien la formalització d'aquesta edició. 

Mentrestant s'esta fent la darrera revisió del text 

i la selecció d'il.lustracions. 

Exposició "L'Hospitalet, una ciutat per mostrar": 

Aquest 6s un títol provisional, perque encara no 

es te. Aquesta Exposició preten, en relació i molt 

lligada al tema del blanual, establir una línia de 

col.laboraciÓ amb la Secció de Patrimoni, la 

Secció d'Educacio i el Centre d'Estudis per defi- 

nir els objectius i continguts (treball del CEL'H) i el 

tractament Museografic (Secció de Patrimonij 

que comporti inaugurar I'ExposiciÓ per a finals 

d'aquest any 1906. De moment hem format una 

Comissió de treball amb socisles del CEL'H que 

molt en breu realitzar0 la primera reunió de 

treball. 

Coneixer I'Hospitalet, I'Hospitalet es Escola: 

Aquest projecte. dirigit conjuntament pel CEL'H 

i el Casalet, haestat un treball col.lectiu i voluntari 

de mes de 35 persones, amb quasi tres anys 

d'elaboració. Per a enguany hem recuperat el 

compromís ja existent, per6 no complert a I'any 

1995, de I'ex-ponent de  rea de Benestar SOCIOI 

(de qui depenia Ensenyament I'any passat). El 

nou ponent de Cultura i Educació nhuassumit el 

compromís inicial. I es preveu q ~ ~ e  amb el 

patrocini de I'Ajuntament i amb aestions que 

s'estan fent amb la Diputació, mecenatges 

privats i d'altres esponsoraments tramitats pel 

CEL'H, puguem editar i presentar aquests 

materials a cavall entre 1996 i 1007. 

El ciclisme a I'Hospitalet. Exposició sobre la bici- 

cleta: Aquesta proposta ha estat recollida per la 

secció de Patrimoni de I'kjuntament (Sala 

Alexandre Ciricl'). Estava prevista psr a la tercera 

setmana d'abril. pero en principi la lraslladarem 

al proper mes de setembre. Aquest canvi de 

dates es deu a les dificultats per les mancances 

d'infraestructura i equipament de la sala amb 

que ens hem trobat. Hem optat per canviar el 

llenguatge de I'ExposiciÓ i adaptar-nos amb uns 

mínims d'inversió a les condicions que fe la sala 

Grup L'Hospitalet Antifranquista i Grup de recerca 

i anelisi: L'objectiu d'aquest projecte 15s doble. 

d'una banda la dlnamica propia del grup (on 

fins al moment hi ha quasi 100 adherits) i de I'altra 

la recerca documental i fons oral, pronlogudes 

per I'Arxiu Históric i el CELH. 
- - ~~p - p~ - 

i Al juny passat. ocfe de presentaci3 del arup. omb 

Iassistencia de mes de 300 personei. 

Al passat mes de febrer. \:a ten~r lloc Iu taula 

rodona sobre lransicio I antltranqu~sme I la 

i presentoci6 de Quaderns d'Eslurji. 12. amb les I - ,  ponencles de dos historiadors, s,znycrs Jcs6 ILuis 
1 h4artin Ramosi rindreu Moyayo, al Ccntrl? Borradas 
I 
I Hi van assistir m6s de 300 persones 



Fons Festiu: Aquest projecte es una mica com el 

Guadiana del Centre d'Estudis, es a dir, apareix 

i desapareix en funció de les possiblitats 

d'incorporació de col.laboradors1es per al seu 

tractament informotic. 
.- - - -.- . 

I I 
! -En acabar I'any 1995, hi teníem un total de 
! 
! mks de 1.400 registres introdu'its, cosa que 

i suposa un 35% sobre el total a introduir. 
I 

Els tallers d'Hist6ria de I'Associacionismeals barris 

de I'Hospitalet (1 960- 1982): 

PresentaciÓ.aljuny de 1995. de la publicació 

delTaller de Collblanc-la Torrassa a Quaderns 

d'Estudi, 1 1 

.Per al 1996, no ens proposem, en principi. 

assumir la realització de cap altre Taller. 

perque, a hores d'ara, no tenim voluntaris 

interesats a fer els que resten. 

~ 
I 

SECCIO DE BABELH 

Els objectius a assolir per a I'any 1996 són: la 

difusió de la Base de Dades, I'Anuari Bibliografic 

95/96 a la ciutat, I'acces a lnternet (correu 

electrónic), la creacih d'una finestreta del Cen- 

tre d'Estudis de I'Hospitalet WV\/WW a lnternet i la 

integració de BABEL'H a la xarxa VTLS de la xarxa 

de biblioteques de la Diputació. També la 

dinamitzaciódel Club d'üsuaris d'lsisa Catalunya 

i la formació externa sobre aquest programa 

com un complement mes del servei públic 

d'assessorament que oferim. 

Estat de la qüestió del Servei a I'any 1995 
.- .. -- - 

l Nous registres incorporats a Babel'H: 493 
I ~ l Consultes usuaris/es al local: 828 

l Consultes per telefon: 56 

I l Préstecs documents: 105 

I o Recerca bibliografica assistida: 34 

/ l Llistats bibliogrbfics usuarisles: 215 

SECCIO ESPAI DEBATS I ACTIVITATS 

Any 1995 ~ -- 

o Taula rodona presentació grup L'Hospitalet 
Antifranquista. mes de juny ! 

l presentació tesi doctoral del soci Joaquim 
Recario "L'emigració andalusa a Catalunyn" 
l Presentació del llibre ''Nadal Catala'. d'en 
Joan Sole, soci del CEL'H. I'Editorial Proa1 
Pirene i la Llibreria Perutxo 

Any 1996 

l Taula rodona "La transició i Iantifranquisme" 
l Presentació tesi doctoral de la socia i 
arquitecta Rosa Viñolas "Aluminosi a 
I'Hospitalet" 
l Debat "La Salut Pública a I'Hospitolc.1'' 
l Debat5'Premsa i Antifranquisme a I'Hospitalet" 

Aquestes Seccions estan vacants de respon- 

sables. per tant, sera un tema a tractar en la 

propera Assemblea General de socisi&:. 

Publicacions 1995 

l Quaderns d'Estudi, 1 1 :  Monogrofic Taller 
barri Collblanc-La Torrassa 
l k4aterial Grup Antifranquista: dossier 
divulgació. cartell i manifest 
0 Fulls informatius CEL'H: Dossier d'intormacio 
interna patrocinat per la revista ds Tot imSs 
de I'Hospitalet. 

- P - - ~  ~~ ~ 

Publicacions 1996 

1 l Manual d'Histbria de la ciutal 
l Materials Congixer I'Hospitalet. I'Hospitalet 
6s Escola 

¡ l Quaderns d'Estudi. 13: Monografic 
L'Hospitalet Antifranquista 

1 l Quaderns d'Estudi, 13: lvlonografic História 
de la bicicleta a I'Hospitalet 

1 l Edició "Hist6ria del cinema a I'Hospitalet". 
I Coedició Cine-club i CEL'H 
l Dossiers Espai Debats. fets amb autoedició 

-- - - 



LA COORDINADORA DE 
CENTRES D'ESTUDIS 

Al llarg d'aquest any ha posat I'accent, amb 

I'organització i funcionament, a afavorir la 

coordinació i comunicació i donar a coneixer 

les publicacions. 

Pel que fa a I'any 1996, es preveu donar més 

suport als Centres, la creació del Llibre Blanc de 

Centres d'Estudis, crear una Comissio Jurídica de 

seguiment de la futura Llei d'Associacions i el 

marc fiscal, continuar incrementant les Bases de 

Dades Locals, potenciar el Full Informatiu i la 

difusió de les publicacions .. .  

Activitats externes 
amb participació 
del CEL'H/ 1995 

Voluntariat "Mans a les mans". I Congres Catalo. 

Institut Catala delVoluntariat. 27.28 i 29d'octubre 

III Congres Internacional d8Historia Local de 

Catalunya. Diputació de Barcelona i Avens. 17 

i 18 de novembre 

IV Congres d'Historia de Barcelona "Barcelona 

i I'espai catala, ciutat i articulació del territori". 

Institut Municipal d'HistÓria de Barcelona. 12 i 15 

de desembre 

edita: 

II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Ca- 

talana. ~ m b i t  Patrimoni Cultural. Departament 

de Cultura (CPTPC). Generalitat de Catalunya. 

Anys 199511 996. Febrer 

Festa Major de Bellvitge. Recinte Cultural. 

Participació conjunta Estand CEL'H, Cine-club i 

Amics de 1'0pera. Primera quinzena de setembre 

Diada Nacional de Catalunya. Comissió de 

Festes barri Centre. Dia 1 1  de setembre 

Jornades de Solidaritat de I'Hospitalet. Plata- 

formasolidaritat I'Hospitalet. IB Merce Rodoreda. 

Mes de juny 

VI1 Jornades Historia del Socialisme Fundació 

Rafael Cam~alans. 29 i 30 de novembre 

Jornades Tecniques "El nou marc jurídic i fiscal 

de Fundacions i Associacions Culturals". Facultat 

de Ciencies Económiques. Segona quinzena de 

gener 

Curset de I'Arxiprestat "Historia i situacih actual 

de I'Hospitalet". 21 de desembre 

Homenatge a Andreu Trias, "50 anys de cultu- 

ra". Centre Catolic. 21 de maig 

Curs de Formació Ocupacional "Gestió i 

direcció ENL", organitzat per I'IMFO de 

I'Ajuntament de I'Hospitalet. Sessió amb ponencia 

del CEL'H. Escola de Formació Ocupacional. 21 

de desembre 
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