PLA D'ACTUACIÓ 2017

(Aprovat a l’Assemblea anual del 26 de gener de 2017)
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PLA D’ACTUACIÓ 2017
OBJECTIUS.
L’objectiu principal de TRES QUARTS PER CINC QUARTS-Espai de Progrés. Club
UNESCO de L’Hospitalet, és continuar estenent el treball sociocultural d’anàlisi i
debat d’aquells temes que afecten i preocupen als ciutadans de L’Hospitalet, en els
àmbits social, polític, econòmic, cultural, de drets humans, internacional, local, etc.
Treball aquest, d’organització i dinamització d’activitats, amb la pretensió
d'interessar i sensibilitzar els ciutadans aprofundint en la conformació d’una més
amplia i millor opinió 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 major qualificació
del procés democràtic i una major cohesió social de la ciutat.
Punts fonamentals d’aquest objectiu principal són també la dinamització de
l’associacionisme, (exemple; Espai de Ciutadania de L’H) i una amplíssima
col·laboració amb altres entitats de la ciutat, (exemple; 36 actes co-organitzats amb
alguna entitat). 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 és pràcticament paritària.

NOUS REPTES DE FUTUR.En el darrer any 2016, les activitats de TRES QUARTS PER CINC QUARTS han
continuat aprofundint i consolidant l’important salt quantitatiu i qualitatiu dels darrers
anys, fonamentalment lligat als diferents programes de L’H ESPAI DE DEBAT: els
Debats Socials o Electorals; Reflexions; Vivències, etc... I als ESPAI DE LLETRES i
ESPAI DE MÚSICA... En 2016 però, s’han iniciat o impulsat tres àmbits d’actuació:
 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 sobre Joventut i Masclisme pels
alumnes de l’ESO i Batxillerat. Tallers fets amb col·laboració amb el JISL’H,
que ha tingut una extraordinària acollida als Centres Educatius i que mostra
una important línia de treball pel 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.
És important posar de manifest que l’Entitat, a més a més del notable creixement
quantitatiu en els àmbits d’actuació ja consolidats; Debats; Lletres; Música, DDHH;
Solidaritat; Ciutadania; FCACU; OIH, etc... torna a encara un nou repte de creixement
qualitatiu, tot ampliant les seves activitats, amb programes de vocació pedagògica:
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(Tallers a l’ESO i Batxillerat, i Cursos Universitaris); amb un tractament específic de
temes de la Ciutat, (Espai de Reflexió), i un inici de programació d’àmbit
metropolità.
Els objectius específics per aquest 2017 seran l’impuls i la consolidació de:









L’Aula dels DDHH, molt especialment les activitats de sensibilització envers
els DDHH als joves de l’ensenyament secundari i universitari, així com als
ciutadans en general.
Un Fòrum de Debat d’àmbit metropolità.
Un Espai de Debat per tractar temes específics de L’H. (Posada en marxa).
L’Espai de Reflexió per a conèixer “Vivències i Experiències” de persones
interessants.
Col·laboració amb FCACU
Col·laboració amb Amnistia Internacional a L’H. (Consolidació i realització
d’activitats conjuntes).
Col·laboració amb l’Observatori de la Infància de L’H.

UN PRESENT DIFÍCIL.Som conscients però que la situació econòmica actual ens pot generar alguna dificultat
en el desenvolupament del programa d’activitats de 2017, pel que pot afectar als
ingressos per quotes o aportacions voluntàries. Malgrat això, treballarem per ser
capaços de multiplicar els nostres esforços, de racionalitzar procediments i despeses,
de trobar noves fórmules, de buscar noves perspectives i col·laboracions, per tal que
aquest salt qualitatiu que hem realitzat els darrers anys no es quedi aturat, i que
puguem continuar assentant sòlidament les bases d’aquesta consolidació, que ens
permeti impulsar nous projectes de futur.

DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES.DEBATS TEMÀTICS I CICLES.L’objectiu d’aquesta activitat és, mitjançà debats, col·loquis o conferències continuar
estenent el treball sociocultural d’anàlisi i debat sobre aquells temes que afecten i
preocupen els ciutadans de L’Hospitalet, en els àmbits social, polític, econòmic,
cultural, internacional, local, etc... Amb especial èmfasi en impulsar una programació
d’àmbit metropolità.
L’AULA DELS DRETS HUMANS.Programa realitzat amb el suport del Programa de Cooperació i Solidaritat de la
ciutat, amb l’objectiu de fer un treball de sensibilització de la ciutadania envers els
temes de cooperació, solidaritat i drets humans. Les activitats organitzades són, a més
a més de debats i conferències de persones significatives en aquests temes,
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
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sensibilització dels alumnes dels centres escolars de secundària de la ciutat, realitzat
amb la col·laboració del JIS, (Joves per la Igualtat i la Solidaritat de L’H).
CONVERSES AMB... .L’objectiu d’aquest programa és poder escoltar, en forma de col·loqui distès, les
reflexions, les anècdotes, els pensaments d'homes i dones que, tant per la seva
trajectòria vital i professional, com per les seves aportacions, han influït de manera
destacada en la nostra societat, ja sigui en el camp de la política, la ciència, les arts,
l’esport, etc. (Fins avui ja hem comptat amb la presència dels expresidents Pascual
Maragall i Jordi Pujol, del periodista Iñaki Gabilondo, de l'ex-director de la UNESCO
Federico Mayor Zaragoza i de l’exministre Josep Borrell, del periodista Jordi Èvole, de
l’actor Jose Corbacho, etc).
ESPAI DE REFLEXIÓ-ESPAI DE VIVÈNCIES.L’objectiu d’aquest programa és poder debatre, amb un to més reflexiu que possibiliti
la participació activa i la interacció real, temes més arrelats a la Ciutat i a les Vivències
dels seus ciutadans. Format que s’ha demostrat una eina molt útil per tractar aquests
temes que precisen d’una profunditat que, possiblement, una proposta com Espai de
Debat, pensada per a un públic més ampli, faria més difícil d'assolir.
ESPAI DE LLETRES.L’objectiu de L’H Espai de Lletres és aglutinar tota aquella gent de la ciutat interessada
en compartir experiències lectores i reflexions provocades per la lectura, escoltar de
prop la paraula dels escriptors i la mirada del món que fan els humanistes, fomentar la
lectura i facilitar l’accés a la reflexió literària. Aquesta activitat, feta conjuntament amb
“Biblioteques de L’Hospitalet”, pretén afavorir la conversa literària, tot compartint
sopar i tertúlia amb escriptors i amb persones expertes en temes relacionats amb la
literatura i les humanitats.
ESPAI DE MÚSICA.L’objectiu és 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 i
un aire diferents, unint la 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 CULTURAL I ASSOCIATIVA.Sortides en grup a diferents llocs del nostre territori per tal conèixer indrets o activitats
d’interès cultural (museus, arquitectura, poblacions, festes, gastronomia, costums, etc).
I també, activitats per a celebrar el Solstici d’Estiu i per acomiadar les activitats del
curs, (al juliol); o la benvinguda del Nou Any, (al gener), gaudint d’una bona vetllada de
música en directe, amb la col·laboració de “l’Escola de Música de L’Hospitalet”.
(Aquestes activitats més lúdiques; música, lletres, activitats culturals, etc són també una eina
extraordinària per enfortir, cohesionar, i ampliar la vida associativa de l’entitat, donat que són
activitats que permeten una major interrelació personal, alhora que també la incorporació de
nous públics de la Ciutat a més a més dels interessats en el debat socioeconòmic o polític).
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Col·laboració a ESPAI DE SOLIDARITAT.L’objectiu d’aquesta col·laboració és impulsar actuacions per donar suport a les
persones en risc d'exclusió social, econòmica, familiar, laboral, etc. de la ciutat que
són atesos regularment pels programes de la Creu Roja de L’Hospitalet, en el marc
del Conveni de Col·laboració signat el 2012; recollida d’aliments a comerços, captació
de voluntaris, captació de nous socis, venda de loteria, i els Horts Socials. I,
especialment, en l'organització de la Setmana de la Solidaritat de L'H en
col·laboració amb les entitats de l'Espai de Ciutadania.
Col·laboració a ESPAI DE CIUTADANIA.L’objectiu d’aquesta col·laboració és treballar 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.
Col·laboració a Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO.Com a Club UNESCO de L’Hospitalet, continuarem col·laborant per difondre els valors
i els objectius UNESCO en les diverses activitats de la Federació Catalana
d’Associacions i Clubs UNESCO, (FCACU): L’Assemblea General anual; la
Trobada Cultural de Tardor; la Setmana de la UNESCO, i els altres actes programats.
I també, com membres del Consell Directiu, amb totes les tasques de responsabilitat
que això comporta.
Col·laboració amb AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA.L’objectiu d’aquestes col·laboracions es poder realitzar actes conjuntament en defensa
dels DDHH, així com ajudar a la consolidació d’un grup propi d’Amnistia a L’H.
Col·laboració a OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA DE L’H.L’objectiu d’aquesta col·laboració, com a membres dels Consells Rector i Assessor, es
participar en la definició de les estratègies i l’activitat i els estudis de l’Observatori,
relacionats amb la infància i els joves de la ciutat.-

EXTENSIÓ TERRITORIAL.Per a la realització de les nostres activitats, a més a més de l’Auditori Barradas,
comptem també amb l’ utilització de l’Harmonia, i de Can Riera. També programem
activitats en altres espais de la ciutat en col·laboració amb els agents del territori, com
per exemple, amb els Centres Culturals Bellvitge-Gornal, La Bòbila, Tecla Sala o
el Teatre Joventut. Continuarem amb aquesta línia de treball fonamentalment amb
activitats que, per la seva dimensió o per la seva temàtica, millor s’adeqüin a aquests
equipaments.
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RESUM PROPOSTA D’ACTIVITATS 2017.














Debats temàtics ...........................................................................5 actes
Programació Metropolitana..........................................................1 cicle
Aula DDHH.- Debats....................................................................5 actes
Cursos...................................................................2 cursos
Tallers a l’ESO i Batxillerat............ ....................15 tallers
Converses amb.......................................................................... 1 acte
Espai de Reflexió – Espai de vivències..................................... 6 actes
Espai de Lletres......................................................................... 4 actes
Espai de Música........................................................................ 4 actes
Activitat Cultural i Associativa......................................................3 actes
Col·laboració en Espai de Solidaritat........................................ tot l’any
Col·laboració en Espai de Ciutadania....................................... tot l’any
Col·laboració en FCACU....................................................... tot l’any
Col·laboració amb AMNISTIA INTERNACIONAL CAT...............tot l’any
Col·laboració en OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA...................tot l’any
Assemblea, Juntes i Permanents................................................40reun.
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PRESSUPOST 2017.PRESSUPOST
2017

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

6.000
26.485
16.485
10.000
7.500
7.500
39.985

DESPESES
ACTIVITATS
33.335
Debats/Reflexió: Ponents, Publicitat, Difusió, etc.
10.025
Desplaçaments i Allotjaments
1.100
Cursos: Docents, Materials, Difusió, etc.
4.610
Redacció i Coordinació Activitats
10.300
Espais de Lletres i Música
6.200
Estructura Actes i Diversos
1.100
INFRAESTRUCTURA
6.650
Materials/Telèfon/Local/Assegurances/Gestoria/Altres
5.350
Despeses bancàries
1.200
Equips informàtics i infraestructures nou local
100
TOTAL DESPESES
39.985

AGRAÏMENTS.Tota aquesta trajectòria de treball i resultats de tants anys, ens consoliden com a
referent a la ciutat i mes enllà, i justifica plenament el suport constant rebut de
l’Ajuntament de L’Hospitalet i de l’Àrea de Cooperació i Solidaritat.
Volem agrair aquest imprescindible suport, així com l’estreta col·laboració amb
l’Auditori Barradas, les Biblioteques de L’H, l’Escola de Música, la Creu Roja de L’H, la
Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, Amnistia Internacional, el Centre
d’Estudis i la resta d’entitats que formen L’Espai de Ciutadania, la Fundació Solidaritat
de la UB, el JISL’H, el CAID, i AI CAT, l’Observatori de la Infància, El Periódico de
Cataluña, els Mitjans de Comunicació de L’H...I la dels equipaments que acullen les
nostres activitats: l’esmentat Barrades, L’Harmonia, Can Riera, Tecla Sala, La Bòbila i
el Teatre Joventut. La nostra tasca no seria possible sense ells ni sense l’inestimable
col·laboració de la Llibreria Perutxo.

Amadeu Juan i Prat. PresidentL’Hospitalet, gener de 2017
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