
 

Resum d'activitats de l'any 2018                                  Tres Quarts per Cinc Quarts                           

ESPAI DE DEBAT 
 

05/02  21-D, solució o problema? Anàlisi electoral amb JOAN RODRIGUEZ TERUEL   

Maig-Juny  
 
 
 
 
Octubre-
Novembre 

 Cicle: Refer consensos bàsics. Catalunya, país plural Conduït per LAIA BONET 
14/05 Amb JORDI AMAT 

24/05 Amb MILAGROS PÉREZ OLIVA 
13/06 Amb ANTÓN COSTAS 

 Cicle: Nou pacte social o caos? El futur que truca a la porta Conduït per BERTA 

BARBET 

08/10 Amb GENÍS ROCA 
22/10 Amb ANTONI SEGURA 
05/11 Amb MARINA SUBIRATS 

AULA DE DRETS HUMANS 
  

12/03 
 
 
19/03  
 
Abril 

Novembre 

 Entrevista en viu: les dones als mitjans de comunicació, amb OLGA VIZA i 
MILAGROS PÉREZ OLIVA presentat per AURORA ANTON  
En col·laboració amb el Programa Municipal de la Dona 

  El projecte europeu avança? Reflexions entorn de la situació a Europa, amb 

ANDREU CLARET 

 Curs universitari: Immigració: mites, èxits i fracassos  
En col·laboració amb Fund. Solidaritat UB, Alternativas Económicas i Món-3 

 Curs universitari: Drets humans: avenç o retrocés? 

En col·laboració amb la Fundació Solidaritat UB i Món-3 

10/12 
 
Anual 
 
 

 70È ANIVERSARI DELS DRETS HUMANS. Amb FEDERICO MAYOR ZARAGOZA. 
Moderat per MARIA DOLORS REIG GARGANTA. 

 K Passa? Acció interactiva i participativa pels drets humans: 31 tallers per a  
alumnes d'ESO i Batxillerat, en col·laboració amb Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat (JiS) 

  

ESPAI DE REFLEXIÓ 

05/03  Robotització, amenaça o oportunitat?, amb JOSEP LLADÓS 

26/04 
 

 Pla de regeneració urbana integral Les Planes - Blocs La Florida, amb LLUÍS 
ESTEVE GARNÉS 

  

ESPAI DE LLETRES - Amb Biblioteques de l'Hospitalet i el Casino del Centre 
  

23/02 
15/05 
26/09 
30/11 

 Sopar literari amb RAFAEL VALLBONA  
 Conversa amb ANTONI BASSAS 
 Sopar literari amb MANUEL RIVAS 
 Conversa amb SERGI PÀMIES 

COL·LABORACIÓ AMB AMNISTIA INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

Anual               Col·laboració en l'impuls del grup d'AI de Barcelona-l'Hospitalet 

22/11               Sessió: Una visió sobre el terreny. Presentació de l'Informe anual d'AI 2017/18 

ESPAI DE MÚSICA - Amb l'Auditori Barradas 

11/02 
14/04 
 
13/05 
30/09 
24/11 

 Ibèria: els paisatges de la meva cançó, concert d'INDIRA FERRER  
 Orquestra  de Cambra d'Acordions de Barcelona (OCAB), sota la direcció de 

JESÚS OTERO   
 Concert de l'ESMUC, amb ALUMNES DE L'ESMUC 
 Concert dels Tenors amb COMPANYIA ILUMINATI 
 Concert de Boogie Woogie amb MICHAEL KAESHAMMER i LLUIS COLOMA 

  

ESPAI DE SOLIDARITAT - Amb Creu Roja de l'Hospitalet 
 

Anual  Col·laboració en el programa d'horts socials 
  

ESPAI DE CIUTADANIA - Amb 33 entitats de la ciutat 
  

Mensual 
Octubre 
 
28/10 
17/11 

 Concentració de suport als Refugiats (darrer dilluns del mes) Amb l'EMCA 
 Participació en la Setmana de la Solidaritat (conferència d' 

ANTONI SEGURA)  
 Excursió a la Maternitat d'Elna (dintre de la Setmana de la Solidaritat) 
 Participació al Primer Congrés d'Entitats de L'Hospitalet de Llobregat 

  

ACTIVITAT ASSOCIATIVA 
  

25/01 
25/03 

 Assemblea general ordinària de l'entitat  
 Assemblea general extraordinària per reformar els Estatuts 

20/05  Signatura del conveni de col·laboració amb l'Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) 

01/06 
02/10 

 Festa de 25è aniversari de l'entitat, al Casino del Centre 
 Acte en record i reconeixement a l'Eloi i el Marc, al Casino del Centre 

  

PARTICIPACIÓ AMB FCACU 

Anual 
 
Anual 
Anual 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participació a la Junta Directiva de la FCACU (Federació Catalana d'Associacions i 

Clubs UNESCO) 

 Participació a la Xarxa Civil UNESCO 

 Assistència als actes del FOCIR (Federació d'Organitzacions Catalanes 

Internacionalment Reconegudes)  

 Assistència a esdeveniments diversos: 

14/03 A l'Assemblea General de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català 
21/03 A l'acte del Dia Mundial de la Poesia a l'Arts de Santa Mònica 
07/04 A l'Assemblea General de la FCACU a l'Hospitalet 
15/06 A la Jornada de Biblioteques UNESCO 
06/11 A l'acte SOM ESCOLA: "El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya" 
10/11  A la Trobada de la Tardor de la FCACU i al lliurament dels Premis "Fem Cultura 
amb els Colors de la UNESCO" 
14/11 Participant en la Setmana UNESCO, "70è aniversari dels Drets Humans" 
19/11 Participant en la Commemoració del Dia de la UNESCO 2018 

OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA DE L'H 

Anual  Participació als Consells Rector i Assessor i a la Xarxa d'Observadors 



Agraïments: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

 

 

 

 

Resum d'activitats 2018 
Valorem molt positivament les activitats portades a terme aquest any 2018, tan per 

la seva qualitat com quantitat, mantenint el compromís d'oferir a la ciutat un espai 

de reflexió, contrast d'idees i foment de la cultura. Al llarg de l'any, hem parlat de la 

robotització, el projecte europeu, la presència de les dones als mitjans de 

comunicació, de la immigració, molt dels drets humans, i també del país i el seu futur 

i de la necessitat d'un nou consens polític i un nou pacte social. Alhora, hem estat 

presents a les concentracions mensuals en suport a les persones refugiades. També 

hem participat en la gestió i les activitats de la FCACU, col·laborant amb les entitats 

de l'Espai de Ciutadania, i gaudint de l'experiència i vivències d'escriptors. 

Hem fet un esforç per celebrar el 25è aniversari de l'entitat, tot fent un treball de 

recerca de tots els actes, conferències, cicles i persones que han participat en les 

nostres propostes al llarg d'aquests anys, que va tenir el seu punt culminat en una 

festa per celebrar l'aniversari a primers de juny i amb una publicació 

commemorativa. Posteriorment, vam fer un acte de record i reconeixement als 

amics Marc Sansalvadó i l'Eloi Moliner sota el títol “Vivències i Valors compartits”. En 

que vam donar veu a entitats i persones que van gaudir de la seva amistat i 

compromís. Un acte presidit per la música i la paraula. 

Et convidem a seguir acompanyant-nos i participant en les activitats de l'any 2019. 


