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Ordre del dia

• Lectura i aprovació, si escau, de l’acta fundacional 
(22.2.2018)

• Informe de gestió i activitats de 2018

• Informe de Tresoreria de l’exercici 2018

• Proposta del Pla d’actuació i Pressupost 2019

• Altes i baixes durant el 2018

• Renovació de la Junta Directiva

• Precs i preguntes



Lectura de l’acta fundacional



Gestions i activitats de 2018

• Gestions destacades de 2018:

• Registre de l’entitat al Departament de Justícia de la Generalitat (nº inscripció
63581).

• Obtenció de CIF definitiu.

• Obertura de compte bancari a Caixa Banc. 

• Registre al Registre d’entitats de L’H (nº inscripció 1228).

• Incorporació a l’Espai de Ciutadania de la ciutat

• Reunió amb l’alcaldessa (19.2.2019)

• Una quinzena de reunions de junta               I e l que hem fet durant 2018 és…



Projectes de divulgació i cultura (I)

• Edició del llibre sobre el setmanari ‘L’Estaca, l’eina d’un somni’ i 
edició facsímil de tots els números, amb presentació a l’espai 
l’Harmonia el 19 d’abril de 2018

https://ficlhospitalet.wordpress.com/2018/04/24/text-de-presentacio-de-lexposicio-i-el-llibre-sobre-lestaca/


Projectes de divulgació i cultura (II)

• Exposició itinerant sobre el setmanari L’Estaca:

- Al Museu d’Historia de la ciutat 
(abril-maig)

- Al Centre Cultural La Bòbila (juny)

- A la bibliotecaTecla Sala (juliol)

- Al Centre Cultural Bellvitge-Gornal 
(octubre)



Projectes d’informació crítica

• El 15 de setembre de 2018, Dia Internacional de la Democràcia, 
neix l’Estrella de L’Hospitalet, iniciativa periodística que informa 
del que passa a la ciutat de L’H (www.estrellalh.com).

http://www.estrellalh.com/
http://www.estrellalh.com/


Actes de sensibilització i reivindicació

• Taula rodona amb periodistes locals per reflexionar sobre la llibertat 
de premsa, amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de premsa (4 
maig de 2018 a l’espai l’Harmonia)

https://ficlhospitalet.wordpress.com/2018/05/11/mesa-redonda-sobre-la-libertad-de-prensa/


Iniciatives de diàleg i debat

• Cicle Sopars Crítics amb tres ex alcaldes i l’alcaldessa de L’Hospitalet 
de Llobregat

Vicenç Capdevila  (16 novembre)



Balanç exercici 2018

INGRESSOS DESPESES

QUOTES SOCIS 1.973,92 EDICIÓ LLIBRE L’ESTACA 2.080 (VILA)

SOPARS CRÍTICS 390 ROLLS-UP EXPOSICIÓ L’ESTACA 1.880,45 
(VALERO)

FOTOCÒPIES SOPARS CRÍTICS 55 (BERBEL)

COMPRA DOS LLIBRES Capdevila 40 (VALERO)

DOMINI WEB I PLANTILLA 139,08 (EVA)

TRIPTIC (DISSENY) 145,20 (EVA)

REGISTRE GENERALITAT 60 (JUNTA)

DESPESES BANCÀRIES

TOTAL INGRESSOS 2.363,92 TOTAL DESPESES 4.399,73

• Saldo negatiu de 2.035,81 euros

• Tenim en stok 40 llibres, valorats en 1.200 euros (30 cada exemplar) i l’exposició de 
L’Estaca, valorada en 1.880 euros)

• Es decideis pagar factures petites i proporcionalment la resta 



Pla d’Actuació 2019

• Continuar i finalitzar les exposicions de L’Estaca:
• Col·legi de Periodistes de Catalunya, dilluns 29 d’abril, amb un acte sobre la 

informació a L’Hospitalet titulat: “L’Hospitalet, un forat negre en el mapa de la 
premsa local independent de Catalunya?”

• Reforçar l’Estrella de L’Hospitalet amb més continguts i de més qualitat

• Continuar i finalitzar el cicle de Sopars Crítics:
• Juan Ignacio Pujana (18 de gener de 2019)
• Celestino Corbacho (8 de febrero)
• Núria Marín (1 de març)

• Celebració del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa (3 de maig)

• Debat electoral el 8 de maig a les 18 hores al centre cultural Tecla Sala, 
organitzat amb Espai de Ciutadania i amb el títol: “L’Espai de Ciutadania
pregunta als candidats a l’Ajuntament”

• Elaboració llibre sobre la Ràdio L’Hospitalet (gratis per a socis/es i entrega a 
la tardor)

• Sopars amb hospitalencs il·lustres (a partir de setembre)

• Posar en marxa la Factoria d’Idees FIC (després de l’estiu)



Pressupost 2019

INGRESSOS DESPESES

QUOTES SOCIS 1.973,92 EDICIÓ LLIBRE RÀDIO L’H 2.000

SOPARS CRÍTICS 200 FOTOCÒPIES SOPARS CRÍTICS 250

ANUNCIS L’ESTRELLA 250 SOPARS AMB IL.LUSTRES 500

MICROMECENATGE -
CROWDFUNDING

250 HOSTING WEB

SUBVENCIONS ¿? DESPESES BANCÀRIES

TOTAL INGRESSOS 2.673,92 TOTAL DESPESES 2.750

• Tenim en stok 40 llibres, valorats en 1.200 euros (30 cada exemplar) i 
l’exposició de L’Estaca (valorada en 1.880 euros)



Altes i baixes durant 2018

• Baixes:
• 1 persona rebut retornat

• Baixes de de la junta provisional:
• Manolo Garrido 34 socis i 

sòcies a 
31.12.2018



Ja sabeu on som!

• Compte de Twitter: https://twitter.com/fic_lh

• Pàgina web: https://ficlhospitalet.wordpress.com/

• Correu: fic.lhospitalet@gmail.com

• Seu: Av. Carrilet, 321, 2a planta (Riosul)

• L’Estrella de L’Hospitalet: http://www.estrellalh.com/

https://twitter.com/fic_lh
https://ficlhospitalet.wordpress.com/
mailto:fic.lhospitalet@gmail.com

