
Comissió d’Activitats - Casa de la Barceloneta 1761 

 

Objectius de la comissió 

La Casa de la Barceloneta 1761 és un equipament que potencia la vida 

associativa del barri al voltant del coneixement i promoció de la memòria 

històrica. Els veïns i veïnes, entitats i equipaments de la Barceloneta han mostrat 

des de fa anys un gran interès en participar activament a la CB1761 per tal que 

esdevingui un equipament de referència al barri. 

Per tant, és bàsic conèixer les aportacions i propostes veïnals per poder dur-les 

a terme i facilitar-los la participació oferint l’equipament per a activitats 

relacionades amb la funció de la CB1761. D’aquesta forma, la Comissió 

d’Activitats es converteix en un òrgan de participació i decisió per a la gestió de 

les activitats de recuperació de la memòria històrica. Aquestes activitats de la 

CB1761 sorgeixen de la convocatòria anual de projectes i de la programació 

interna de producció pròpia. Les activitats són variades: des de tallers, xerrades, 

rutes guiades o presentacions de llibres fins a exposicions, creació de 

documentals o edició de publicacions. 

Així doncs, la Comissió d’Activitats s’encarregarà de: 

• Fer la proposta d’aprovació dels projectes presentats a la convocatòria 

pública anual 

• Suggerir nous projectes de memòria democràtica per al següent exercici  

• Participar en la gestió del pressupost assignat a les activitats de la 

convocatòria pública anual 

• Fer seguiment del pla d’activitats de la CB1761 

 

Composició i criteris d'accés 

La Comissió d’Activitats estarà formada per veïns i veïnes a títol individual i 

també per entitats i equipaments. Les persones que hi participin han de ser les 

mateixes durant 1 any, com a mínim, per assegurar un seguiment estable i actiu.  

Es valorarà positivament que les entitats i equipaments que formin part de la 

Comissió d’Activitats tinguin un interès especial en la recuperació de la història i 

la memòria col·lectiva, tot i que també s’estimularà la participació d’entitats i 

equipaments amb altres prioritats i objectius. 

 

Funcionament: reunions, presa de decisions 

La Comissió d’Activitats es reunirà de forma regular, amb una periodicitat 

definida per la pròpia Comissió però que ha de ser d’un mínim de 3 reunions a 

l’any. Les convocatòries es recordaran a través de l’enviament del butlletí de la 

CB1761.  



A les reunions de la Comissió d’Activitats participarà el tècnic referent de la 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella 

sempre que ho cregui necessari. A més, es convidarà a les directores de la 

Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat i del Centre Cívic Barceloneta. 

A les votacions per a la presa de decisions, cada persona (com a representant  

individual) i cada entitat o equipament tindran un vot. Tot i que cada entitat o 

equipament pot estar representada per diverses persones, aquestes tindran un 

únic vot conjunt i no individual. Aquestes persones han de formar part de la 

representació de l’entitat o equipament de la manera més estable que sigui 

possible. L’entitat que hagi presentat un projecte no podrà participar en les 

deliberacions ni en les votacions del seu projecte ni de la resta.  

La Casa de la Barceloneta 1761 només tindrà dret a vot en cas d’empat. 

La Comissió d’Activitats dissenyarà, difondrà i resoldrà de manera conjunta amb 

la CB1761 la convocatòria anual de projectes de recuperació de la memòria 

històrica del barri. Els criteris de selecció definitius que es publicaran a la 

convocatòria seran debatuts en el marc de les reunions conjuntes. Del capítol 

pressupostari es destinarà un màxim de 10.000 € (base imposable) per dur a 

terme els projectes escollits a la convocatòria 2021. Aquests projectes seran 

desenvolupats a la CB1761 per formar part del conjunt d’activitats anuals 

programades als espais de l’equipament. La Comissió d’Activitats es reserva el 

dret a declarar nul·la la convocatòria si considera que cap projecte compleix els 

criteris de selecció acordats o no té la qualitat mínima per ser d’interès per a la 

ciutadania. 

 

Calendari de reunions  

La primera reunió de la Comissió d’Activitats se celebra el 29 de maig de 2019 a 

la Casa de la Barceloneta 1761. Al final de cada reunió s’acordarà la data i hora 

de la propera.  

 

Seguiment i avaluació 

L’equip de coordinació de la Casa de la Barceloneta 1761 farà les tasques de 

secretariat, prenent acta de les decisions que es prenguin a les reunions de la 

Comissió d’Activitats. 

 

 


