L'equip d'edició del CEL'H - El fil d'Ariadna
Entre altres iniciatives de reestructuració, la Junta del CEL’H va proposar el 1993 de
renovar la imatge de la col·lecció Quaderns d’estudi. El resultat va suposar un nou disseny gràfic (a partir del núm. 11), i l'alternància de monogràfics i miscel·lànies. Així
doncs, a partir de 1995, Montserrat Perelló i Rosa Guinart, membres de la Junta, assumiran el treball d’edició com aportació de treball voluntari a l’entitat. El 1998, davant
les incommensurables tasques d’edició que exigia el projecte l’Hospitalet és Escola, s’aconsegueix formar l’equip d’edició (EE) del CEL’H. Es defineixen els objectius, metodologia, planificació i distribució de les tasques i queda format per Rosa Guinart,
Montserrat Perelló, Josep Vall i la col·laboració de Mercè Artigas, Montserrat Solanas
i Assumpta Manzanares.
Aquests darrers anys, la creació del Consell de redacció sota la responsabilitat de
Miguel Solana, membre de la Junta, amb l'equip d'edició, ha consolidat l’objectiu inicial de fer que els Quaderns, esdevinguessin una bona fòrmula per a la difusió d'opinió, reflexió i recerca sobre l’Hospitalet i un element cabdal per a la visualització i
comunicació de l’entitat aquí i arreu. D’altra banda, la col·lecció Recerques, incorporada l’any 2000 per acollir els treballs d’investigació –realitzats des de l’entitat o bé en
col·laboració amb altres entitats o institucions–, ha resultat ser també una bona eina
de consulta i de difusió de la recerca del CEL’H. Han estat cinc números publicats, el
darrer, presentat el juny de 2007.
Mantenir durant aquests anys les dues col·leccions ha estat tota una proesa, tant pel
que fa l’esforç del voluntariat, com per l’obtenció dels recursos econòmics necessaris
per editar-les.
Coincidint amb un procés de reflexió dins de l'entitat durant els dos darrers anys, vers
la possible viabilitat del CEL'H i davant la insostenibilitat de la situació per manca de
noves incorporacions a l’equip, hem pres la decisió de donar per finalitzada la nostra
tasca de voluntariat iniciada l’any 1993.
Per acabar, volem agrair la implicació, els bons moments i la feina compartida amb la
Rosa Guinart, el Josep Vall, l’Assumpta Manzanares, la Montserrat Solanas i a totes
aquelles persones associades, usuàries, amigues i col·laboradores del CEL’H, que amb
les seves aportacions i col·laboracions, han donat contingut a les col·leccions Quaderns
i Recerques. Al Josep Surià de l’imprempta, al Manel i la Conxita, grafistes, per la seva
predisposició i compromís més enllà de l’estrictament professional. A tots i totes gràcies a nivell personal i com a sòcies del CEL’H, pel compromís i suport que heu donat a
l’entitat.
Montserrat Perelló i Mercè Artigas
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