ON PARTICIPEM?
La Federació participa i impulsa diferents projectes
comunitaris que actualment es porten a terme al territori:
· Espai de Convivència Intercultural (ECI)
· Col·lecció de llibres i dvd’s interculturals emmarcats
a la Campanya de Reis
· Projecte Radars
· Altres

@ClotFede
@entitats.clotcampdelarpa
(Centre Cultural la Farinera del Clot)
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
08018 – Barcelona

EN QUINES PLATAFORMES ESTEM?
La representació de les associacions del barri i dels seus
veïns davant de l’administració municipal és un dels
objectius de l’entitat. És per això que s’involucra als
següents espais i òrgans de participació ciutadana tant
del Districte de Sant Martí com de la ciutat:
· Consell de Barri
· Consell Ciutadà de Districte
· Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
· Consell de Ciutat

93 291 80 80
secretariafederacio@gmail.com

www.clotcampdelarpa.cat
/clotfede

També forma part d’altres plataformes com:
· Martikoor
· Plataforma de Gestió Ciutadana

Col·laboren:

FEDERACIÓ
D’ENTITATS
DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA

QUI SOM?

QUÈ ENS MOU?

La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa és un
agent essencial en la construcció d’espais de participació i
en la dinamització socio-cultural del Clot-Camp de l’Arpa.
Constituïda com a una entitat de segon grau, aglutina la
majoria d’associacions que treballen al barri. Alhora
esdevé una realitat polièdrica i diversa que conté en el seu
espai les diferents manifestacions de l’associacionisme al
marge de la seva tipologia.

Ser un espai de coordinació i dinamització de les entitats
i del barri. Afavorir l’associacionisme treballant en xarxa
per a la millora del territori i de la qualitat de vida del
veïnat en tots els àmbits.

Totes les persones que treballen a la Federació són
persones voluntàries que dediquen el seu temps lliure a
l’entitat.

COM HO FEM?
Mitjançant les assemblees plenàries i de les comissions
de treball específiques, obertes al veïnat, es concreta
el disseny i l’execució dels diferents projectes.
La Junta executiva de l’entitat és qui dinamitza
tot aquesta feina.
La Federació i els seus projectes es financen a través
de subvencions públiques i dels recursos generats per la
pròpia activitat.

QUINS PROJECTES GESTIONEM?
· Gestió Cívica d’equipaments públics: des del 1999 es
gestiona a través d’un model de gestió cívica el Centre
Cultural la Farinera del Clot i des del 2008 el Casal de
Barri Espai Antoni Miró Peris (annex de la Farinera fins
el 2012). Dos equipaments públics i de titularitat municipal,
des d’on s’impulsen i s’acullen projectes socials, culturals
i comunitaris tant a nivell de barri, com de ciutat.
· Calendari festiu: l’entitat organitza i porta a terme en
col·laboració amb altres persones i agents del territori la
celebració de les tradicions i festes del barri:

D’ON VENIM?
La Federació d’Entitats neix de la necessitat d’organització de les forces socials del barri articulant-se en assemblees mensuals. Les motivacions eren diverses: la reivindicació d’equipaments públics, la millora urbanística del
territori, l’organització del calendari festiu i popular i
l’exigència a l’administració d’espais de participació i de
producció cultural.
Per tot plegat es crea als anys 80 la Coordinadora d’Entitats. Una organització informal on hi estaven presents
associacions, comerciants, partits polítics i sindicats. A la
segona meitat dels anys 90 es consolida com a entitat
formal, creant l’any 1998 la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa.

· Campanya de Reis: coordinació i execució de la
recollida de joguines per a infants i obsequis per a la
gent gran, així com la cavalcada de Reis.
· Carnaval: arribo i gran botifarrada popular; rua i ball
de Carnaval; seguici fúnebre, enterrament de la sardina
i sardinada popular.
· Festes de Primavera: cercavila de cultural popular,
Mercat Solidari i altres actes.
· Suport a la revetlla de Sant Joan.
· Revetlla de Sant Pere
· Festa Major: tres caps de setmana consecutius
d’actes al carrer i als equipament i entitats del barri.
· Recuperació de la memòria històrica: el Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa és una comissió de la Federació
que a través d’exposicions, conferències, edició de llibres
o itineraris vol preservar la història del territori.
· Solidaritat i cooperació: la comissió del Mercat Solidari
treballa per recollir fons per un projecte social concret
implicant a entitats, persones, institucions, empreses
i comerços.

