Memòria d’activitats 2016
Convenis de col·laboració:







Consorci per la Normalització Lingüística
Fundació Ritort
Fundació Arsis
Cens d’Entitats de Foment de la Llengua catalana
BCR Assessors
Cohousing Barcelona SCCL

Participació en projectes
Xarxa BCN Antirumos
Participació activa en diverses comissions de treball i membres de la comissió
d’estratègia
Cohousing Barcelona SCCL
Suport i assistència a la creació de la cooperativa per la seva constitució i suport i
assistència per l’obtenció de terrenys per construir en cohabitatge.
El cohabitatge és una forma de vida gestionada pels residents a través del consens que
permet gaudir d'una privacitat total juntament amb espais comuns i on cada persona és
un membre útil pel col·lectiu. Comporta idees que han de veure amb la sostenibilitat, el
medi ambient i l'arquitectura, donant lloc a tota una filosofia de vida.

Promoció cultural
Mur. Cançons de Lluís Llach és un CD amb cançons de Lluís Llach interpretades en
polonès. El llibre escrit en polonès i distribuït per tota Polònia, ha estat traduït i editat
en català per DISCMEDI SA. A partir de l’Estaca (el Mur en polonès) explica la història
de Catalunya i especialment l’efecte que va tenir a Polònia aquesta cançó adoptada com
himne pel sindicat democràtic Solidarność.
Durant 30 anys, Zespół Reprezentacyjny, ha donat a conèixer la música i les cançons de
Lluís Llach a Polònia i alhora l’esperit català de lluita per la llibertat de les persones i els
pobles.
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Suports a activitats
Catalunya Ortodoxa, el pont amb Europa
Des de l’Església Ortodoxa Espanyola, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de Fundació Ortodòxia i Fundació
Itaca, des de l’any 2012 es du a terme el programa “

Activitats
Xerrada
Ferran Huidobro, col·laborador ha donat una conferència en nom de la Fundació a la
universitat de Varsòvia.
Elaboració de la sèrie d’audiovisuals “Les edats espirituals”
Elaboració de 53 píndoles de vídeos on es reflexiona sobre la religió i la convivència a
Catalunya. En aquests vídeos es recullen les opinions de 53 persones amb diversitat
religiosa i no religiosa que se’ls hi pregunta sobre la fe i les relacions entre les diverses
confessions religioses. S’ha suportat amb els recursos propis de la fundació i una
subvenció de 2.000.- € de l’Ajuntament de Barcelona.
Elaboració de la sèrie d’audiovisuals “Inclusió i sentits”
Elaboració de 29 píndoles de vídeos on es reflexiona sobre la inclusió i la manera com
es veu des de la diversitat d’opinions de representats d’entitats, de l’Ajuntament i
socials. S’ha suportat amb els recursos propis de la fundació i una subvenció de 2.000.€ de l’Ajuntament de Barcelona.
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PROGRAMES

NewsCat TV
NewsCat TV. "Una altra manera de comunicar".
NewsCat TV és una plataforma plural, reflexiva i multilingüe on s'analitza l'actualitat
amb un ampli ventall de programes per aprofundir en la realitat reflexionant i
analitzant els esdeveniments per oferir una perspectiva del ecosistema social i cultural
més real i sòlida.
NewsCat TV a més, a més és una productora que ofereix serveis de comunicació
audiovisual i gestió d'imatge adreçada a empreses, institucions i particulars amb
l'objectiu de donar-los visibilitat i projecció en el context d'un món globalitzat on és
imprescindible tenir presència digital.

Serveis
Assessorem, promovem, gestionem i busquem finançament per projectes d'accés a
l'habitatge basats en models col·laboratius.
Col·laborem amb administracions, associacions, cooperatives i altres organismes que
promouen models d'accés a l'habitatge.
Assessorem a persones i grups de persones interessades en projectes
col·laboratius d'autogestió d'habitatge.
L'objectiu és fer compatible l'exercici d'una arquitectura de qualitat, la salut dels seus
ocupants i el respecte pel medi ambient.
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