
 

 
 

El cel’h comunica 
Informació 11 d’abril de 2003 

 
 
Benvolguts associats, benvolgudes associades, 
 
 
US DEMANEM RESERVEU LA TARDA DEL DIMECRES DIA 7 DE 
MAIG- de 19h a 21h- PEL CEL’H! 
 
1.-Com és habitual cal posar a aprovació la Memòria i el Tancament d’Exercici del 
2002 i el Pla d’Actuació i Pressupost del 2003 (aquests documents, com sempre, 
estan a la vostra disposició per a ser consultats al servei de BABEL’H).  
 
2.-A més enguany ens cal també posar a disposició els càrrecs del 50% de la Junta 
(renovació que els nostres estatuts ens fixen fer-ho cada, dos anys).  
 

Qualsevol soci i/o sòcia us hi podeu presentar. Només cal que us 
animeu, ens truqueu i/o passeu pel local i en parlem. Els oferiments i 
propostes s’acceptaran fins el dia 3 de maig.  

 
Us proposem fer una assemblea o trobada-berenar 
(comunicar-nos, compartir) on fem un breu, 
brevíssim resum, del punt 1 i 2. Us donarem aquest 
resum per escrit acompanyat del nou  opuscle de 
difusió del CEL’H.  
 
D’aquesta manera, creiem, disposarem de temps 
per parlar d’altres temes i, molt especialment, de
les vostres valoracions i propost

 
es. 

 
Al pati del CEL’H,només i faltes tu! 

 
→ Que us sembla la web- encara en construcció- del CEL’H?. Quina opinió us 

mereix el nou buscador de BABEL’H a través de la web i/o del Canal-h? 
→ Quina valoració en feu de la producció i l’oferta i funcionament dels serveis. 
→ Teniu temes vers la ciutat que creieu caldria contemplar en els projectes de 

futur des del Cel’h? Que hi trobeu a faltar a l’entitat? ... 
→ Disposeu d’alguna hora, hores a la setmana i/o al mes que estigueu  disposats/es 

a aportar al CEL’H?.  
..., 

Us ho penseu? Ens ho diem? En parlem?...  Ens animem? 
 

Fins ben aviat, 
La Junta del CEL’H  
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