
 

 

Tres Quarts per Cinc Quarts                                                 Resum d'activitats 2017 

 

ESPAI DE DEBAT 
 

03/04  Una mirada crítica a la justícia, la política i la corrupció 
Converses amb... MARGARITA ROBLES 

Maig-Juny  Per un nou horitzó: reflexions sobre futur i polítiques de progrés 
22/05  Amb IGNACIO URQUIZU  i JOSÉ ANTONIO NOGUERA 
29/05  Amb MIQUEL ICETA  i QUIM BRUGUÉ 
06/06  Amb MARC PARÉS i FERNANDO VALLESPÍN  
Coordinat per Astrid Barrio 

15/06  Ara fa 40 anys: acte commemoratiu de les primeres eleccions democràtiques 
RAIMON OBIOLS, JOAN SAURA i MIQUEL R. JUNYENT. Conducció: M. PÉREZ OLIVA  

 

AULA DE DRETS HUMANS 
  

23/02  L'Europa que necessitem, amb ERNEST URTASUN i JAVI LÓPEZ 

Març  Curs universitari Entenent el gènere: dones i desigualtats 
En col·lab. amb Fundació Solidaritat UB i el Programa Municipal de la Dona. 

12/06  Cobrarem la pensió? Present i futur de les pensions, 
 amb: SANTOS M. RUESGA i VALERIANO GÓMEZ 

26/10  La crisi dels refugiats: ètica i solidaritat Converses amb... Victòria Camps 

06/11  El final del desconcert. Cap a un nou contracte social per al progrés,  
amb ANTON COSTAS 

Nov.  Curs universitari Reptes i certeses: Economia global 
En col·lab. amb Fundació Solidaritat UB i la revista Alternativas Económicas. 

11/12  Els Drets Humans a l'era dels grans canvis, amb JOSEP RAMONEDA 

Anual  Tallers a l'ESO i Batxillerat: K PASSA? Acció interactiva i participativa pels DDHH, 
en col·laboració amb el  JIS. 

  

ESPAI DE REFLEXIÓ 
  

02/03  El Districte Cultural de l'Hospitalet, amb FRANCESC JOSEP BELVER 

27/04  Una aproximació al budisme, amb LILIANA ARROYO 
  

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

03/02  Sopar literari, amb EUGÈNIA BROGGI I JORDI NOPCA 

24/03  Sopar literari, amb SÍLVIA SOLER 

26/05  Sopar literari,  amb RAFEL NADAL 

20/10  Sopar literari, amb CARLOS ZANÓN 

17/11  Sopar literari, amb JAUME CENTELLES 
 

ESPAI DE CLÀSSICA.- Amb l'Auditori Barradas 
  

19/02  Homenatge a Enrique Granados, amb DANIEL LIGORIO 

02/04  Òpera bufa La serva padrona, sota la direcció de M. RUIZ I J.A. SÁNCHEZ 

22/10  Recital de piano, amb CARLA FERNÁNDEZ BOIX 

17/12  Échate a la mar, amb el grup l'INCANTARI 
  

ESPAI DE SOLIDARITAT.- Amb Creu Roja de l'Hospitalet 
 

Anual  Col·laboració en el programa d'horts socials 

Octubre  Setmana de la Solidaritat, amb la Creu Roja i Espai de Ciutadania. 
  

ESPAI DE CIUTADANIA.- Amb 27 entitats de la ciutat 
  

Mensual  Concentració de suport a les Persones Refugiades (darrer dilluns de cada mes) 

07/06  Cicle de xerrades: De què fugen els refugiats?  
Una visió crítica des de la cultura de pau 
En col·laboració amb S.O.S. Racisme i el Centre Delàs d'Estudis per la Pau. 

  

ACTIVITAT ASSOCIATIVA 
  

20/01  Festa de benvinguda del Nou Any  
En col·lab. amb el Casino del Centre i l'EMCA l’H 

26/01  Assemblea general ordinària 2017 

30/06  Festa de Benvinguda al Solstici d'Estiu  
En col·laboració amb el Casino del Centre i l'EMCA l’H 

  

ACTIVITATS AMB FCACU 
  

Anual  Participació a la Junta Directiva, Assemblea General i Xarxa UNESCO 

Anual  Assistència als següents esdeveniments al llarg de l'any, entre d'altres:  
18/03 Dia Mundial de la Poesia 
25/03 Xè Premi Federico Mayor Zaragoza 
11/11 Trobada de Tardor i Premi "Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO" 
17/11 Commemoració del Dia de la UNESCO 2017 

Com a Associació UNESCO hem rebut el Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO, 
modalitat A, per la nostra tasca com a entitat i com a homenatge i record a Eloi Moliner. 

  

ACTIVITATS AMB AMNISTIA INTERNACIONAL 
  

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

11/05  Presentació de l'Informe Anual 2016/17 d'Amnistia Internacional,  
amb XAVIER BURGUÉS I MERCEDES GASCÓN 

  

ACTIVITATS AMB L'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 2017 

 
 

 

 

 

 

 
A l'hora de fer balanç de l'activitat duta a terme al llarg d'aquest 2017, cal que fem 

esment de dues de les seves característiques principals: són la quantitat i la qualitat 

dels projectes desenvolupats. Que la intensitat de l'activitat no ens amagui la seva 

qualitat; un component que ens ha permès seguir amb el nostre compromís d'oferir a 

la ciutat un referent en el camp de les idees, la reflexió i la cultura.  

Al llarg de l'any, doncs, hem parlat d'Europa i la seva crisi política i de valors; hem 

debatut sobre la creixent desigualtat econòmica i com afecta la classe treballadora; 

hem fet un recorregut per l'economia alternativa i pel futur de les pensions; hem 

recordat les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura; hem estat 

presents a les concentracions mensuals de suport a les persones refugiades; hem 

gaudit de la companyia de grans escriptors i escriptores...  

I amb aquest balanç de la feina feta obrim un període de reflexió tot coincidint amb 

el 25è aniversari de l’entitat. Sembla oportú pensar en tot el que s’ha fet i la 

necessària adaptació als nous temps que corren, una època sens dubte de canvis. 

Iniciem una reflexió serena sobre el nostre futur amb el compromís, això sí, de 

mantenir l’esperit de servei, reflexió i debat que des d’una òptica progressista ens ha 

caracteritzat al llarg de tota la nostra història.  

Ha estat un any especialment difícil i dur per nosaltres. Dos fundadors, dos amics, 

dues grans persones ens han deixat, en Marcos Sansalvadó i l'Eloi Moliner. Deixen un 

buit que no es podrà omplir de cap de les maneres. El nostre millor homenatge per a 

dues figures cabdals per a la nostra entitat serà continuar el treball que ha marcat 

l’esdevenir de tots aquests anys. La seva absència no conduirà mai a l'oblit, ans al 

contrari, sempre estaran amb nosaltres: serà la forma de donar a tots dos les gràcies 

per la sort d’haver pogut compartir tants anys de compromís i amistat. 


