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Nou llibre del
Centre d’Estudis
sobre la
immigració a L’H
que no es parla de la immigració
en un sentit abstracte i es tracta la
qüestió des de la realitat que es viu
a la ciutat, als barris, a les escoles.
Per a la presidenta del Centre d’Es
tudis, la ciutat té “el repte i l’oportu
nitat de conviure amb gent diferent i
això ens pot enriquir”.
Per Pilar Massana, la clau d’aquest
treball és la informació que dóna.
“Amb la publicació d’aquest últim
quadern es vol aportar una radio
grafia sobre diferents aspectes de la
població immigrant que ha vingut a
L’Hospitalet”. Massana va afegir que
aquest Quadern d’estudi està fet
amb l’objectiu, que serveixi de base
per a futurs treballs del mateix Centre
d’Estudis o bé per a altres entitats.
D’aquesta manera es podrà continu
ar aprofundint en la temàtica de la
immigració i construir entre tots una
ciutat més cohesionada.

La publicació fa una
radiografia sobre
diferents aspectes de
la població immigrada
arribada a L’Hospitalet
i vol ser una base per a
altres possibles treballs

El Centre d’Estudis L’Hospitalet
ha editat el número vint dels
seus Quaderns d’estudi. En
aquesta ocasió, la publicació
porta per títol Aportacions al
voltant de la immigració estrangera a L’H. Aquest és el
tercer treball que es presenta
sobre els nouvinguts.
La presentació va tenir lloc
al Centre Cultural Tecla Sala.
En el decurs de l’acte, l’actual
presidenta del Centre d’Estudis,
Pilar Massana, va dir que aquest
treball no presenta conclusions
sinó que aporta una sèrie de dades
sobre diferents aspectes de la po
blació immigrada. Massana va afegir
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■ Tres llibres publicats
En els seus 23 anys de feina,
el Centre d’Estudis ha dedicat una
bona part del seu temps a tractar
diferents aspectes de la immigració.
Aportacions al voltant de la immigració estrangera a L’H és el tercer

gabriel cazado

Investigació sobre les aportacions
dels nouvinguts

Acte de presentació del llibre a la Biblioteca Central Tecla Sala

El Centre d’Estudis inicia una nova etapa sota la presidència de Pilar Massana un cop superats els problemes organitzatius i de gestió que van fer que, fins i tot, es plantegessin la possibilitat de la dissolució de l’entitat. A la nova
junta hi figuren, entre altres,
Joan Camós i Jaume Botey.
L’actual direcció del Centre d’Estudis planteja iniciar una
nova etapa pel que fa a la feina de l’entitat, marcada per la
voluntat de tenir més incidència social a la ciutat.
En aquest sentit, la presentació del número 20 de Quaderns
d’estudi sobre immigració representa la voluntat de continuar
treballant en aquesta línia amb la il·lusió d’aconseguir ser
més coneguts entre la ciutadania i continuar prestant serveis
per conèixer més bé la realitat social, política i cultural de
L’Hospitalet.

L’apunt

La Biblioteca Bellvitge disposa
d’aules multimèdia
Els usuaris tindran 40 hores al mes per utilitzar els ordinadors
La Biblioteca Bellvitge ofereix
un servei de sales multimèdia,
per a la formació i per a l’accés
a la informàtica i les noves tec
nologies. El centre disposa de
dues sales, una per a autocon
sulta i autoformació, i una altra
per impartir cursos.
Els objectius d’aquestes au
les multimèdia de la Biblioteca
Bellvitge són donar suport a l’alfabetització informacional, a
l’aprenentatge no formal i a la
creació artística per mitjà d’eines
multimèdia, a més de contribuir
en la formació tecnològica i digital
bàsica dels usuaris.
El tinent d’alcalde d’Educació
i Cultura, Mario Sanz, afirma que
aquest és un primer pas i “el repte
ara és adaptar l’oferta a la demanda,
es tracta de saber què necessiten
els usuaris, quin és el grau de satisfacció d’aquest servei i com po
dem no només fidelitzar aquests

gabriel cazado
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Ordinaris per a l’autoaprenentatge

usuaris sinó també respondre a les
seves demandes futures”. Les aules
multimèdia funcionen en règim
d’autoservei. L’accés als ordinadors
és lliure i gratuït i es podran usar

per a l’autoaprenentatge, la recerca
d’informació i la creació i edició de
documents. Els usuaris disposaran
de quaranta hores mensuals per fer
ús dels ordinadors. # p. g .

treball que es presenta sobre el
tema. El primer es va publicar l’any
1985, i el segon, el 1999.
A la presentació del llibre a la
Tecla Sala hi van intervenir la pre
sidenta del Centre d’Estudis, Pilar
Massana, i el membre del Consell
de Redacció de Quaderns d’estudi,
Miguel Solana. També van ser-hi
presents els autors Joan Carles
Martori, Haren Hoberg, Montserrat
C as acuber t a, Gemma Vázquez ,
Jordi Pàmies, Daisy Margarit, Martha
Cecilia Cedeño i Pilar Folgueiras.
# redacció
Per saber més coses del Centre
d’Estudis: www.celh.org

