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Compromís i solidaritat
Un dels valors essencials de les associacions és el compromís amb la societat. Segur que tots recordem nombrosos
exemples de mobilitzacions i accions
de la societat civil i de les entitats que
posen de manifest aquesta actitud compromesa, que finalment dóna sentit a la
tasca que molts voluntaris i voluntàries
desenvolupen dia a dia des del teixit associatiu.
Als nostres barris, són nombroses les
iniciatives que responen a aquests valors: les recollides de joguines de Nadal,
propostes de solidaritat amb Haití i els
segrestats de la Caravana Solidària, accions de sensibilització en temes de violència de gènere, prevenció de l’exclusió
social... La feina de les entitats és un element clau de transformació i millora de la
societat per continuar fent camí cap a un
món millor i més just.
Continuem!

Subvencions d’Acció
Ciutadana
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AcampaSants, la festa de les entitats de lleure
Els esplais i agrupaments dels nostres
barris organitzen una activitat conjunta per apropar la seva tasca a la ciutadania, la cita serà al Parc de l’Espanya
Industrial.
El proper cap de setmana del 20 i 21 de
març, els esplais i agrupaments de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta sortiran al carrer
amb un objectiu comú: fer una trobada entre les diverses entitats del barri per compartir experiències i enfortir els vincles
existents i, a més, fer visible a la ciutadania la tasca de les entitats de lleure.
A partir del programa Temps de Barri,
Temps Educatiu Compartit, amb el suport
del Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats, s’ha potenciat la coordinació d’aquestes entitats. Un dels resultats
més visibles d’aquest treball en xarxa és
l’AcampaSants, que neix amb la voluntat de
potenciar les entitats que eduquen en valors
els infants i joves dels nostres barris.

La Generalitat de Catalunya obre convocatòria de subvencions per a les
entitats que desenvolupen projectes
comunitaris, cívics i de promoció del
voluntariat.

No us ho perdeu!
El Parc de l’Espanya Industrial serà durant
un cap de setmana l’escenari de l’AcampaSants, que constarà de dues parts ben
diferenciades: dissabte 20 de març, les
El 9 d’abril finalitzarà el termini de pre- activitats seran exclusivament per als
sentació de subvencions a la Secretaria membres dels caus i esplais, que després
d’Acció Ciutadana per sol·licitar fons per d’una tarda d’activitats acamparan al parc
finançar projectes comunitaris d’interven- durant tota la nit. Ja diumenge al matí,
ció i inclusió social, foment del civisme i
l’AcampaSants oferirà una programació
promoció de l’acció del voluntariat.
oberta a la participació dels infants i les famílies amb xocolatada, grups d’animació i
diversos jocs i activitats.
Segons els organitzadors, “l’AcampaSants és una oportunitat perquè es conegui tota la feina que fem des dels esplais
Us recordem que el Secretariat assessora i agrupaments dels barris i també un punt
les entitats associades en la tramitació i
de trobada entre les entitats que treballem
sol·licitud de subvencions, si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb no- valors com el respecte, la solidaritat, la
saltres.
Podreu consultar la convocatòria de subvencions a:
www.gencat.cat/governacio-ap/SERVEIS.htm
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Amb la col·laboració de:

Ho organitza: ECS - Esplais i Caus de Sants: Agrupament Escolta i Guia Puig i Moliner, Agrupament Escolta Joan Maragall, Agrupament Eecolta Skues, Esplai Espurna, Esplai
La Lluna, Esplai St Medir, Esplai Turons i Esplai Xiroia - www.ecsants.tk

i diumenge, d’11.00h a 13.00h,
festa infantil oberta al barri amb tallers, xocolatada, jocs,
animació i moltes sorpreses més! T’ho perdràs?

tolerància i el treball en grup entre els infants i joves”.
Felicitats per la iniciativa!
Programa d’activitats
Dissabte 20 de març
17 h Arribada dels grups
18 h Jocs de coneixença
19 h Començar a muntar tendes
20.30 h Sopar
22 h Joc de nit
23 h Dormir
Diumenge 21 de març
8 h Desplantada de les tendes
9.30 h Esmorzar
10.30 h Jocs i activitats obertes al barri
11.30 h Xocolatada oberta al barri
12 h Actuació grup d’animació
13 h Comiat
Organitzadors:
•
Agrupament Escolta i Guia Mossèn
Puig i Moliner
•
Agrupament Escolta SKUES
•
Esplai Espurna
•
Esplai Sant Medir
•
Esplai Turons
•
Esplai Xiroia
•
Esplai La Lluna
•
Agrupament Escolta Joan Maragall
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Jornades de reflexió de les entitats

sobre els centres cívics
El punt de partida
La cogestió dels centres cívics s’inicià l’any
1994 arran d’un llarg procés de debat de
les associacions i l’Administració que es
clogué amb l’aprovació dels pactes de la
fundació Miró. Al llarg dels anys s’han anat
fent diversos processos d’anàlisi del model de gestió encarregats per l’Ajuntament
de Barcelona (Pla Director del centre cívic
Cotxeres-Casinet. Any 2002; Jornades tècniques de reflexió dels centres cívics. Any
2009). La pràctica quotidiana de la gestió, i
especialment, el seu creixement, han suscitat debats que han servit per adaptar els
òrgans de gestió, per modificar el reglament d’usos dels espais, per assegurar un
compliment rigorós del conveni de gestió
compartida signat i renovat pel Districte de
Sants-Montjuïc i pel Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
En aquests moments es proposa que
les entitats associades al Secretariat
puguin fer el seu propi procés per tal
d’analitzar el funcionament del projecte
Cotxeres-Casinet, que constitueix una de
les pedres angulars del funcionament del
Secretariat, i projectar-lo vers el futur.

Objectius
Impulsar el debat entre les entitats del Secretariat
respecte a la gestió dels centres cívics.
Detectar quina és la visió actual que les entitats
tenen del projecte Cotxeres-Casinet.
Recollir, compartir i analitzar quines són les necessitats del teixit associatiu respecte als centres cívics.

Àmbits d’intervenció
Els centres cívics i les entitats:
participació.

Programació d’activitats.

Cessió d’espais.

Documents
Podeu consultar diversos documents referents al funcionament
dels centres cívics a la web del Secretariat: www.secretariat.cat
Pactes de la Fundació Miró
Reglament d’usos dels espais dels centres cívics
Conclusions de les jornades 2009
Memòria dels centres cívics 2008

Convoquem les entitats associades al Secretariat a la
sessió plenària inicial d’aquestes jornades.
La vostra participació és molt important, us hi esperem!
Dilluns 22 de març
Sala de conferències de les Cotxeres de Sants
19.30 h
Confirmeu la vostra assistència indicant el vostre nom i l’entitat
que representeu:
rosan@secretariat.cat, tel. 932918720

Calendari

MAIG
2010

MARÇ
2010

Treball en 3 comissions (segons àmbit d’intervenció)
Sessió plenària
inicial

Devolució final
en plenari
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ACTIVITATS

Sants-Montjuïc Decideix

Butlletí d’informació a les entitats associades

ACTUALITAT

Aniversari Gegants i Diables
Tant la Colla de Gegants de Sants com
la Colla de Diables de Sants són dues
comissions del Secretariat que ja fa
una pila d’anys van engegar les seves
activitats als nostres barris.

Èxit de participació en l’assemblea
constituent de la plataforma que impulsarà l’organització de la consulta sobre
la independència al territori.
La Núria Feliu va ser l’encarregada de
donar la benvinguda al centenar de persones que van assisitir a la reunió amb un
discurs on va animar totes les entitats a
participar activament en l’organització de
la consulta.
Última hora
Actualment s’està treballant en comissions: administració electoral, comunicació,
campanyes i extensió. La cita és cada
dimecres a les vuit del vespre a la Sala
d’Actes de les Cotxeres de Sants i aquestes reunions són obertes a tothom.
La propera assemblea oberta al teixit
associatiu i veïnat del barri que vulgui col·laborar en la consulta es farà
el dissabte 27 de març a les 11 h al
Teatre del Casinet.

AGENDA
Reunió del 3r plenari de Firentitats
Dimecres 24 de març, 19.30 h
Sala d’actes de Cotxeres de Sants
• Sorteig d’ubicació i selecció d’eslògan
• Data límit per presentar activitats
• Presentació de propostes dels grups
de treball.
Mostra d’Associacions de Barcelona
Del 16 de març al 19 d’abril podreu tramitar les sol·licituds de participació a la 15a
Mostra d’Associacions de Barcelona.
La vostra entitat pot ser-hi present a través d’un estand o bé fent una proposta
d’activitats.

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o activitat
interessant i voleu que ens en fem ressò,
feu-nos-ho saber: info@secretariat.cat

Diables de Sants, 30 anys de pólvora i foc
La Colla de Diables de Sants, amb trenta
anys d’experiència en el món del foc, té
una gran trajectòria tant als nostres barris
com arreu de Catalunya. Els seus espectacles de foc i pólvora fan visible l’experiència de la colla, que durant aquests anys ha
augmentat el bestiari. Així mateix, la massa
social està formada per unes 50 persones,
entre diables i tabalers. Fem un repàs al
bestiari: tres dracs (Pitu de Sants, Heura i
Xot), quatre elements de fabulari (medusa,
unicorn, cabró i rat-penat), la Diablessa,
Llucifer i el Diable major.

Gegants de Sants, 25 anys d’altura
Cal saber que la Colla de Diables de
Sants van ser els primers que van treure els gegants de Sants a ballar al carrer.
Cinc anys després, la colla es va dividir, i
uns es van dedicar exclusivament als gegants: així va néixer la Colla de Gegants
de Sants, que aquest any compleix el seu
vint-i-cinquè aniversari.
En la mateixa línia que els Diables, els gegants han anat creixent tant en nombre de
portadors com en col·laboradors a la colla, grallers i timbalers. També han crescut
en el nombre de figures i gegants. Actualment les figures de la colla són aquestes:
Xava, Xinxa, Rei Bartomeu, Reina
Maria, Pol, Fructuós Gelabert, Lluna,
Tuies, Medir, Estevet, Lau i Montse.
Aquesta colla és l’amfitriona i organitzadora de la Trobada gegantera a Sants, que
es realitza cada any amb una cercavila i
ball de gegants.
Felicitats a totes dues colles!

La qualitat ve donada pels anys de bagatge en aquesta cultura barreja de pólvora,
dansa, llum i colors. Han assolit una gran
experiència en muntatges pirotècnics i
són els organitzadors anuals del correfoc
de la Festa Major de Sants.

Ja s’ha constituït la Taula
Intercultural
34 persones d’una vintena d’entitats del
territori formen aquest espai de participació, reflexió i coordinació que treballa
des de i per a la interculturalitat.
Les entitats que la constitueixen estan molt
engrescades i han format diverses comissions de treball entorn la comunicació, el
coneixement, el treball a les escoles, l’art
i la cultura popular; des d’on impulsaran
projectes interculturals compartits. Aquestes comissions es reuneixen periòdicament a Cotxeres. De moment, ja s’ha impulsat el curs “Dinamització Intercultural.
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Pràctiques professionals en immigració”;
un curs molt pràctic que ens servirà per
dissenyar i dur a terme activitats interculturals. La pròxima reunió plenària de la
Taula serà el dia 22 d’abril, a les 19h, a
la Sala d’actes.
Si us voleu afegir al procés i/o us voleu
apuntar al curs, només cal que envieu un
mail a projectes@secretariat.cat o que
truqueu al 932918941.
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