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2006, UNA ODISSEA DEL CEL’H. El CEL’H, vol expressar a les seves associades i 
associats, a les seves usuàries i usuaris, a les seves amigues i amics, el desig col·lectiu 
d’aconseguir la màxima harmonia amb els conciutadans de sempre, amb aquells que arriben 
dels quatre punts cardinals i amb els que parlen i  governen la ciutat  en nom de tots i 
totes. El CEL’H des de fa temps, va posant el seu gra de sorra i desitja també que en els 
propers 12 mesos, pugui resituar i millorar els  recursos humans i econòmics, per tal de 
continuar i potenciar el treball que tots plegats fem des de l’entitat per a la ciutat.  

Que l’any 2006, tot just estrenat, sigui tal i com l’imagineu! 
 

I...PER AQUEST 2006 NOUS DIES I HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
Atenció general: 
Dimarts, dimecres i dijous. Matins, de 10 a 14h.Tardes de 16 a 20h 
Servei de BABEL’H i Investiguem l’H: dimarts, dimecres i dijous. Tardes de 16 a 20h 
Servei de Suport als Treballs de Recerca: dimarts i dijous. Tardes de 16 a 20h 

 
RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURG 
Una molt bona notícia a nivell econòmic per al Tercer Sector, amb efectes 
positius per tancar l’any 2005 i començar el 2006.  
 
En aquests darrers anys, les entitats hem patit la limitació introduïda pel govern 
del PP en la Llei de l’IVA, de no poder deduir l’IVA per la compra de béns o serveis, 
finançats mitjançant subvencions o convenis. Pel que fa al CEL’ H, aquesta limitació 
de deducció aplicada en la  prorrata de l’IVA de final de cada exercici,  ens ha 
suposat un pagament a Hisenda d’entre un 26% o 24% dels ingressos obtinguts per 
subvenció i/o conveni a banda del 7% d’IVA liquidat a Hisenda per les quotes dels 
associats i associades. Tot i els esforços d’estalvi econòmic fets per l’entitat, no 
s’ha pogut evitar de tancar l’exercici comptable amb  dèficit en els dos darrers 
anys. 
  
Des del Tercer Sector Associatiu s’havia denunciat (sense el ressò necessari per 
part dels partits polítics) la irregularitat d’aquesta limitació de la Llei de l’IVA vers 
les associacions. Finalment amb una sentència (a la qual no es pot recórrer) el 
Tribunal de Justícia de la UE, Luxemburg, ha determinat que Espanya ha incomplert 
les seves obligacions relatives al dret comunitari i que les entitats poden, per tant,  
deduir l’IVA de les despeses efectuades amb ingressos obtinguts per subvenció i/o 
conveni. 
 



 
TALLER ELS ANYS DEL FRANQUISME 
INTERCANVI I CONEIXEMENT D’EXPERIÈNCIES D’INVESTIGACIÓ 
Primer dijous de cada mes. Primera sessió dijous 2 de febrer a les 19h  
Els hospitalencs i els camps d’extermini 
 
Com sabeu, des de fa uns quants anys, la nostra entitat potencia una línia de treball per a la 
recuperació de la memòria històrica que se centra, de forma específica, en l’anàlisi i 
interpretació de l’antifranquisme. Aquesta línia de recerca és desenvolupada, des de 
mitjans dels anys noranta, dins del Grup d’Anàlisi de l’Antifranquisme junt amb altres  
investigadors/es.  
 
Per aquest any 2006 ens plantegem impulsar la creació d’un Taller d’intercanvi i 
coneixement d’experiències d’investigació a l’entorn dels temps del franquisme a 
l’Hospitalet, obert a tots els associats/es i usuaris/es que estiguin interessats 
en conèixer aquestes investigacions. En la primera sessió  s’exposarà la 
investigació en curs dels socis Pep Ribas i Enric Gil sobre els hospitalencs i els 
camps d’extermini . US HI ESPEREM! 
 
TESIS DOCTORALS I PUBLICACIONS D’ASSOCIATS/ES  
 
 El dia 25 de novembre de 2005 la Unesco va declarar Patrimoni  

de la humanitat la Patum de Berga. La nostra sòcia i actual 
presidenta del CEL’H, Mireia Mascarell, ha estat una de les 
autores, entre d’altres, de la confecció del magnífic dossier que 
Berga va presentar per aquesta candidatura. 

 El passat 20 de desembre a la Facultat de Belles Arts (UB) va 
tenir lloc la lectura de la tesi doctoral de la sòcia Dolors Juárez: 
La formació de la cultura artística en l’àmbit local:El Taller de 
Pubilla Kasas,(TPK) de L’Hospitalet de Llobregat (1977-2002), 
que va obtenir el  Cum Laude del Tribunal.  

 I el 13 de gener de 2006, el nostre soci i membre de la Junta Marcel Poblet va 
presentar el llibre Entre el Temple i l’Hospital al Museu Comarcal de la Conca de 
Barberà a Montblanc.     Enhorabona Mireia, Dolors i Marcel!  i felicitacions a Berga! 

 
SELECCIÓ DE DOCUMENTS I PUBLICACIONS RECENTS D’ÀMBIT 
CIUTAT ENTRATS A BABEL’H    
 

 Pla Director. Programa d’Educació Ambiental de 
l’Hospitalet de Llobregat. Ajuntament,2005 

 Pla Director de Participació Ciutadana. Ajuntament,2005 
 Pla d’Actuació 2005-2007. L’Hospitalet, per a la 
Integració de la Nova Ciutadania. Ajuntament, 2005 

 L’Hospitalet Dinàmic. Núm 1 de la nova revista de 
l’Ajuntament.(urbanisme)  

 La formació de la cultura artística en l’àmbit local: el Taller de Pubilla 
kasas,...Tesi doctoral de Dolors Juárez. 


