ANY 2016
MEMÒRIA GENERAL
D’ACTIVITATS

(Aprovada a l’Assemblea Anual del 26 de gener de 2017)
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2016
INTRODUCCIÓ
El balanç global de l’activitat de l’any 2016 de l’Associació TRES QUARTS PER CINC
QUARTS - Espai de Progrés. Club UNESCO de L’H, mitjançant els seus diferents
programes el podríem definir:
a) Des de les activitats realitzades, com un any molt intens i altament satisfactori;
b) Des dels objectius de l’Entitat, com un any que obre camins de futur, i
c) Des de la cohesió de ciutat, com un any d’estrènyer i ampliar la col·laboració
amb altres entitats de la ciutat i de fora.
a) UN ANY MOLT INTENS. Ha estat un any molt intens per la quantitat d’actes
realitzats dels diferents programes i la varietat de temes tractats.
S'han fet un total de 88 actes, dels quals 52 són d'organització pròpia, amb
30 activitats i 65 experts, autors o intèrprets; i 36 actes co-organitzats
conjuntament amb altres entitats: Creu Roja; Espai de Ciutadania;
Observatori de la Infància; FCACU; Amnistia Internacional, etc.
b) UN ANY QUE OBRE CAMINS DE FUTUR. Hem iniciat la col·laboració amb El
Periódico de Catalunya, amb el Cicle de conferències “La Pell de Brau”
sobre la relació Catalunya-España. L’objectiu d’aquesta col·laboració és anar
construint a partir d’ara una programació d’àmbit metropolità.
Hem donat un fort impuls, dins de l’Aula dels DDHH, al Programa per a la
Sensibilització dels Joves amb els Tallers pels alumnes de l’ESO i de
Batxillerat. Tallers fets amb col·laboració amb el JISL’H, que han tingut una
extraordinària acollida als Centres Educatius i que mostra una important línia
de treball de cara al futur.
També s’ha consolidat l’Espai de Reflexió com el lloc idoni per tractar els
temes més arrelats a la Ciutat, als seus ciutadans i a les seves experiències.
c) UN ANY PER AMPLIAR COL·LABORACIONS. El 2016 ha estat un any en
que hem continuat estenent relacions de col·laboració amb altres Entitats.
A El Periódico i el JISL’H, cal afegir-hi també el CAID; la Fundació SolidaritatUB; les Biblioteques de L’H; l'Auditori Barradas; el Museu de L’H; el Tecla Sala;
l'Escola de Música i Centre de les Arts; la Creu Roja de L’H; la Federació
Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO; Amnistia Internacional; l'Observatori
de la Infància; Mitjans de Comunicació de L’H, el Centre d’Estudis i les 27
entitats que formem l’Espai de Ciutadania.
És important posar de manifest que l’Entitat, a més a més del notable creixement
quantitatiu en els àmbits d’actuació ja consolidats; Debat; Lletres; Música, DDHH;
Solidaritat; Ciutadania; FCACU; OIH, etc... torna a encarar un nou repte de creixement
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qualitatiu, tot ampliant les seves activitats, amb programes de vocació pedagògica
(Tallers a l’ESO i Batxillerat, i Cursos Universitaris); amb un tractament específic de
temes de la Ciutat (Espai de Reflexió), i amb l'inici d'una programació d’àmbit
metropolità.

RESUM D'ACTIVITATS 2016 PER PROGRAMES.
ESPAI DE DEBAT
Mitjançant debats, col·loquis o conferències, aquest programa té com a objectiu
continuar estenent el treball sociocultural d’anàlisi i debat en aquells temes que més
afecten i preocupen els ciutadans de L’Hospitalet, incloent els àmbits social, polític,
econòmic, cultural, internacional, local, etc.- Activitat realitzada:






25/01 La situació política a Catalunya i Espanya, amb JOAN MARCET
23/05 El rol de la premsa davant la corrupció, amb MILAGROS PÉREZ OLIVA
30/05 El rol de la justícia davant la corrupció, amb JOSÉ Mª MENA
06/06 No és país per a pactes?, amb ENRIC JULIANA
Oct-Nov Debat metropolità amb El Periódico
La Pell de Brau: Catalunya España, encara.
 17/10 XAVIER ARBÓS
 24/10 NICOLÁS SARTORIUS,
 07/11 JAVIER PÉREZ ROYO
 14/11 FRANCISCO CAAMAÑO

L’AULA DELS DRETS HUMANS
Programa que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania envers la cooperació, la
solidaritat i els drets humans. Les activitats organitzades són, a més a més de debats i
conferències de persones significatives en aquests àmbits, seminaris adreçats
principalment als joves universitaris, realitzats en col·laboració amb la Fundació
Solidaritat de la UB, i un programa de Xerrades i Tallers per a la sensibilització dels
alumnes dels centres escolars de secundària de la ciutat, realitzat amb la col·laboració
del JISL'H (Joves per la Igualtat i la Solidaritat de L’H).-Activitat realitzada:
 15/02 L'Europa que no volem, amb TERESA FREIXES (Col·lab. FCACU)
 07/03 La violència sobre les dones refugiades, amb ANNA FIGUERAS i en
col·laboració amb el CAID
 Abril Curs universitari. Les Societats Africanes
 05/04 Bases socials, culturals i religioses, amb FERRAN INIESTA
 07/04 L’impacte colonial en les formes de govern i producció, amb ALBERT
FARRÉ
 12/04 La descolonització: l'estat africà, les religions del llibre i les formes
d'organització tradiconals, amb ALBERT FARRÉ
 14/04 Els moviments de població i les migracions vistes pels africans, amb
RAFAEL CRESPO
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 19/04 El futur: afro-pessimisme versus afro-optimisme, amb F.INIESTA,
A.FARRÉ y R. CRESPO
11/04 Les desigualtats socials i econòmiques: una condemna per a milions de
persones, amb FRANCESC MATEU
20/04 Corrupció i Evasió Fiscal = + Desigualtat, amb ANTÓN COSTAS
09/05 Llibertat - Seguretat: un gran dilema per a les societats democràtiques,
amb JOAN QUERALT
Nov. Curs universitari Llibertat vs Seguretat
 08/11 La seguretat en societats complexes, amb A. PÁRRAGA i S. COSTA
 10/11 Drets Humans amenaçats front el binomi llibertat i seguretat, amb
LIDÓN GASULL
 15/11 Visió d’Amnistia Internacional, amb EDUARD MARTÍNEZ
 17/11 La Xarxa i els límits de la intimitat personal, amb LILIANA AROYO
 22/11 L'estat de la qüestió a Espanya i Catalunya, amb D. BONDIA i I.
GARCIA.
12/12 L'extrema dreta a Europa, amb E. OLIVERAS i X. VIDAL-FOLCH
Anual Tallers secundària: Joventut i masclisme, en col·lab. amb el JISL'H
 15/01 INS Bellvitge
 18/01 INS Rubió i Ors (2 tallers)
 27/01 INS Bellvitge
 10/02 INS Eduard Fontserè
 24/02 INS Eduard Fontserè
 05/05 INS Vilumara
 10/06 INS Pedraforca
 13/06 Col·legi Enric d’Ossó

ESPAI DE REFLEXIÓ I DE VIVÈNCIES
L’objectiu d’aquest programa és debatre, amb un to més reflexiu que possibiliti la
participació activa i la interacció reals, temes més arrelats a la Ciutat i a les vivències
dels seus ciutadans. El seu format ha demostrat ser una eina molt útil per tractar
aquests temes, que precisen d’una profunditat que una proposta com Espai de Debat,
pensada per a un públic més ampli, faria més difícil d'assolir.- Activitat realitzada:






03/03 Vivències amb... Amb MERCÈ OLIVARES
31/03 El rebrot del masclisme en la joventut, amb GEMMA GIMENO
26/05 La participació a la nostra ciutat, amb diverses ENTITATS DE L’H
16/06 Aprenentatge-servei, amb ENRIC ROLDÁN
30/06 Líneas de futur de l'entitat, amb la Junta i diversos socis.

ESPAI DE LLETRES
L’objectiu d’aquest programa és escoltar de prop la paraula dels escriptors i la mirada
del món que fan els humanistes, fomentar la lectura i afavorir la conversa literària, tot
compartint sopar i tertúlia amb escriptors i amb persones expertes en temes
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relacionats amb la literatura i les humanitats. Aquesta activitat, es fa amb la
col·laboració de “Biblioteques de L’Hospitalet”.-Activitat realitzada:





26/02 Sopar literari amb... XAVIER BOSCH
08/04 Sopar literari L'H Confidencial, amb VLADIMIR HERNÁNDEZ
03/06 Sopar literari amb... JOSEP MARTÍ GÓMEZ
24/11 Col·loqui amb LUIS GARCIA MONTERO (Festival Acròbates)

ESPAI DE CLÀSSICA

L’objectiu d'aquest espai rau en apropar la música clàssica als ciutadans de
L'Hospitalet, tot col·laborant i reforçant la programació habitual de l'Auditori
Barradas. Amb aquest programa, la pretensió és despertar el interès dels ciutadans
per la música clàssica d’una manera diferent i de qualitat, amb una mirada fresca cap
a aquest art. Els concerts s’acompanyen d’explicacions acurades però amenes, i els
programes que es proposen van més enllà dels habituals dels concerts.- Activitat
realitzada:





31/01 Notes & Films, amb ENSEMBLE UNA COSA RARA
13/03 Ohpera!, amb I. FERRER MORATÓ i C. PUIG
23/10 Concert amb COSMOS QUARTET
18/12 Bandes Sonores: una vetllada de cinema, amb M. ÁNGEL DIONÍS i . . .
.JOAN ESPINA

ACTIVITAT CULTURAL I ASSOCIATIVA
Activitats per celebrar el Solstici d’Estiu i per acomiadar les activitats del curs (juliol); o
la benvinguda del Nou Any (gener), gaudint d’una bona vetllada de música en directe,
amb la col·laboració de “l’Escola de Música de L’Hospitalet”, en un ambient que
ajuda a enfortir, cohesionar, i ampliar la vida associativa de l’entitat, així com a
incorporar-hi noves persones de la Ciutat.- Activitat realitzada:
 22/01 Festa de Benvinguda del Nou Any, en col·laboració amb EMCA L'H
 27/01 Assemblea General Ordinària 2016
 01/07 Festa del Solstici d'Estiu, en col·laboració amb EMCA L'H

Col·laboració a ESPAI DE SOLIDARITAT
L’objectiu d’aquest programa és impulsar actuacions per donar suport a les persones
en risc d'exclusió social, econòmica, familiar, laboral, etc. de la ciutat que són ateses
regularment pels programes de la Creu Roja de L’Hospitalet, en el marc del Conveni
de Col·laboració signat el 2012: col·laboració en la recollida d’aliments a comerços,
captació de voluntaris, captació de nous socis, venda de loteria, i la gestió dels Horts
Socials. I especialment en l'organització de la Setmana de la Solidaritat de L'H, en
col·laboració amb les entitats de Espai de Ciutadania.- Activitat realitzada:
 26/02 Festa Aniversari Horts Socials, en col·laboració amb la Creu Roja
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 09/09 Inauguració Nous Horts Socials, en col·laboració amb la Creu Roja
 Oct. Setmana de la Solidaritat, en col·laboració amb la Creu Roja i l'Espai de
Ciutadania. Va consistir en activitats molt diverses:
 Acte de Presentació
 Concert Cadena Dial
 Guardioles
 Campanya de recollida d'aliments a les escoles
 Tapes del Món
 Màster de Zumba
 Nit de l'Esport
 Botifarrada Popular

Col·laboració a ESPAI DE CIUTADANIA
L’objectiu d’aquest programa és treballar en col·laboració amb algunes de les
principals Entitats de la Ciutat; per a la defensa de l'Estat del Benestar; la defensa
de la identitat de Ciutat, tot apostant per un model de ciutat sostenible, solidària,
inclusiva, tolerant, cívica, participativa, etc., i pel reforçament de l’associacionisme i
l’esperit cívic i crític dels ciutadans de L’Hospitalet.- Activitat realitzada:










16/03 Concentració de suport a les Persones Refugiades
04/04 Acte contra el TTIP, amb RICARD BELLERA
18/04 Concentració de suport a les Persones Refugiades
25/05 Concentració de suport a les Persones Refugiades
09/06 Acte propostes electorals ciutadanes
20/06 Concentració de suport a les Persones Refugiades
26/09 Concentració de suport a les Persones Refugiades
24/10 Concentració de suport a les Persones Refugiades
28/11 L'Hospitalet amb les persones refugiades
 Col·loqui Dones Refugiades, amb MARTA TRAYNER i STELLA
EVANGELIDOU, en col·laboració amb el CAID
 Projecció del documental ASTRAL, de Jordi Évole i l'equip de Salvados
 Concentració de suport a les persones refugiades
 21/12 Concentració de suport a les Persones Refugiades

Col·laboració a Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO
Com a Club UNESCO de L’Hospitalet, continuem col·laborant per difondre els valors i
els objectius UNESCO en les diverses activitats de la Federació Catalana
d’Associacions i Clubs UNESCO, (FCACU). I també, com membres del Consell
Directiu, amb totes les tasques de responsabilitat que això comporta.- Activitat
realitzada:






Anual Participació en la Junta Directiva
Anual Participació en reunions de la Xarxa Civil UNESCO
12/03 Assemblea General Ordinària de la FCACU (a Calella)
21/03 Dia Mundial de la Poesia. Amb la Institució de les Lletres Catalanes
09/10 Participació a la Festa d'Associacions Culturals Catalanes del Vallespir
6

 09/11 Premi Fem Cultura
 12/11 Trobada de Tardor (a Sant Cugat).
 16/11 Setmana UNESCO (al Museu Marítim de Barcelona)

Col·laboració amb AMNISTIA INTERNACIONAL
L’objectiu d’aquestes col·laboracions és realitzar actes conjuntament en defensa dels
DDHH, així com ajudar a la consolidació d’un grup propi d’Amnistia a L’H.- Activitat
realitzada:
 23/04 Col·laboració en les Festes de Primavera
 Anual Col·laboració en l'impuls del grup d'Amnistia Internacional de Barcelonal'Hospitalet
Col·laboració a OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA DE L’H
L’objectiu d’aquestes col·laboracions, com a membres dels Consells Rector i
Assessor, és participar en la definició de les estratègies, les activitat i els estudis de
l’Observatori, relacionats amb la infància i els joves de la ciutat.- Activitat realitzada:
 Anual Participació als Consells Rector i Assessor i a la Xarxa d'Observadors
 17/11 Presentació de l'estudi Temps lliure dels infants i joves de l'Hospitalet

RESULTATS OBTINGUTS
El 2016 hem complert amb l’objectiu principal de TRES QUARTS PER CINC
QUARTS-Espai de Progrés. Club UNESCO de L’Hospitalet: continuar estenent el
treball sociocultural d’anàlisi i debat d’aquells temes que afecten i preocupen els
ciutadans de L’Hospitalet, en els àmbits cultural, social, polític, econòmic, de drets
humans, internacional, local, etc. Treball aquest, d’organització i dinamització
d’actes, --52 de propis aquest any 2016--, amb la pretensió d'interessar i sensibilitzar
la ciutadania, aprofundint en la conformació d’una opinió més crítica i,
conseqüentment, a través de la participació, en un enfortiment de la societat civil i
del paper que aquesta ha d’assumir per a una millor qualitat democràtica i una
major cohesió social de la ciutat.
Punts fonamentals d’aquest objectiu principal han estat també la dinamització de
l’associacionisme, (exemple, Espai de Ciutadania de L’H i l’amplíssima col·laboració
amb altres entitats de la ciutat amb la realització conjunta de 36 actes. Així com
també la permanent sensibilitat envers els temes de gènere, tant amb les activitats
que s’organitzen, com en l’estructura de gestió de l’entitat, que es pràcticament
paritària.
Els resultats obtinguts ens confirmen que el salt qualitatiu dut a terme en els darrers
anys ha tingut una plena continuïtat i projecció dins d'aquest 2016. Hem consolidat
tres nous àmbits d’actuació: Espai de Reflexió; Aula dels DDHH, i les
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col·laboracions amb Amnistia Internacional Catalunya i l’Observatori de la Infància de
L’H. I hem obert camins de futur amb la col·laboració amb ’El Periódico’, per a la
realització d’activitats d’àmbit metropolità.

CONCLUSIONS
Tant pel que respecta al resultats que s’han obtingut amb la realització de les
activitats, a la solvència dels experts, a l’assistència, interès i grau de participació del
públic, a la consolidació dels programes i a la posada en marxa de nous, considerem
assolits satisfactòriament els objectius definits en el Pla d’Actuació 2016 de
TRES QUARTS PER CINC QUARTS.

AGRAÏMENTS
Totes aquestes dades, resultats i suports, ens consoliden com a referent a la ciutat
i més enllà i ens mostren camins de futur. Però la nostra tasca no seria possible
sense les col·laboracions de totes aquestes entitats i persones: El Periódico; Fundació
Solidaritat-UB;Biblioteques de L’H; Auditori Barradas; JISL’H; Museu de L’H; Escola de
Música i Centre de les Arts;Creu Roja de L’H; Federació Catalana d’Associacions i
Clubs UNESCO; Amnistia Internacional; Observatori de la Infància;CAID; CC. Tecla
Sala; Mitjans de Comunicació de L’H; Llibreria Perutxo; Centre d’Estudis i les27
entitats que formen l’Espai de Ciutadania; i l’imprescindible suport rebut de
l’Ajuntament de L’Hospitalet i del Programa de Cooperació i Solidaritat... I a tots
els ciutadans de L’Hospitalet que recolzen el nostre treball.

RESULTATS ECONÒMICS
Pel que fa referència als Resultats Econòmics, s’ha produït una lleugera disminució
dels ingressos previstos en alguna de les partides, fonamentalment la d’aportacions
diverses. Aquesta lleugera disminució dels ingressos, ha portat a reduir la despesa en
una proporció equivalent per tal de poder fer un tancament equilibrat del
pressupost. Aquesta reducció s’ha procurat que repercutís el mínim sobre les
activitats programades, i més sobre aspectes complementaris de les mateixes i sobre
les despeses de funcionament de l’Entitat.
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TANCAMENT ECONÒMIC 2016

PRESSUPOST
2016

INGRESSOS
QUOTES SOCIS
SUBVENCIONS MUNICIPALS
Ajuntament de L’Hospitalet
Programa de Cooperació i Solidaritat. (Ajuntament L-H)
ALTRES INGRESSOS
Aportacions diverses
TOTAL INGRESSOS

TANCAMENT
2016

5.800
26.485
16.485
10.000

5.817
26.485
16.485
10.000

7.425
7.425

4.947
4.947

39.710

37.249

DESPESES
ACTIVITATS
34.000
Debats/Reflexió: Ponents, Publicitat, Difusió, etc.
8.400
Desplaçaments i Allotjaments
1.100
Cursos: Docents, Materials, Difusió, etc.
4.700
Redacció i Coordinació Activitats
10.900
Espais de Lletres i Música
7.800
Estructura Actes i Diversos
1.100
INFRAESTRUCTURA
5.710
Materials/Telèfon/Local/Assegurances/Gestoria/Altres
4.710
Despeses bancàries
900
Equips informàtics i infraestructures nou local
100
TOTAL DESPESES
39.710

AMADEU JUAN I PRAT
President
L’Hospitalet, gener de 2017
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30.359
10.237
928
4.014
9.383
4.442
1.355
6.890
5.515
1.295
80
37.249

