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Tornarem al setembre!

Després de mesos d’intensa activitat, l’estiu
suposa un punt i seguit en les activitats de
les entitats, que tenen l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida dels nostres barris.
Volem destacar la passada edició de Firentitats, que va aplegar més de 100 entitats
al carrer per mostrar la seva tasca a la ciutadania. També cal fer esment de l’impuls
que hem continuat fent a diversos espais
de coordinació associativa, que estan donant com a resultat diverses propostes que
actuen sobre temes com la interculturalitat,
la cultura popular, l’ús social de la llengua
catalana, l’educació en el lleure o l’esport,
per exemple.
Gaudiu d’aquest temps de merescut
descans i, també, trobeu temps per assaborir les nostres festes majors!

Estiu, patis oberts
Temps de barri, temps educatiu compartit obre novament els patis aquest
estiu amb l’objectiu d’optimitzar espais
per al temps d’esbarjo dels infants, els
adolescents i les seves famílies.
“Si necessiteu un espai on jugar, aquest
estiu podeu venir als patis de les escoles
del barri.” Sota aquest lema es presenta
aquesta proposta adreçada a totes les
famílies: és una alternativa de lleure que
podreu aprofitar fins a l’1 d’agost, consulteu-ne els horaris!

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES
Sants-Montjuïc Decideix treballa a bon ritme
Des de fa 4 mesos, Sants-Montjuïc Decideix està estructurant una plataforma
per organitzar la Consulta sobre la Independència de Catalunya al nostre
districte.
Aquesta consulta serà el proper 10 d’abril
de 2011, i hi podran participar tots els veïns
i veïnes majors de 16 anys del districte i la
resta de la ciutat, independentment del seu
origen o situació legal. La plataforma actuarà amb escrupolosa neutralitat respecte les
diferents opcions de vot, que pretén posar
sobre la taula una problemàtica que interessa la ciutadania i fer-ho des de la base,
a partir de ciutadans i entitats, per tal de
construir una democràcia més forta.
Les tres federacions d’entitats del districte donem suport a aquesta iniciativa, que
ja compta amb el suport de més de 500
voluntaris i una trentena d’entitats. Això
demostra que tenim uns barris vius i compromesos que són capaços de fer pinya
en moments importants.

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

Més informació:
www.santsmontjuicdecideix.cat

El Correllengua ja té cartell
Us presentem el
cartell del Correllengua 2010,
l’artista guanyadora del concurs ha estat
l’Anna Oliver.
Com l’any passat,
la imatge triada
il·lustrarà els elements de comunicació del Correllengua i, a més, s’ampliarà per formar el
mosaic gegant que s’exposarà al monument
del ciclista el 23 d’octubre. L’alumnat dels
centres educatius dels barris anirà confeccionant les peces d’aquest gran trencaclos-
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Amb la col·laboració de:

Sumem esforços i aconseguirem decidir!

Si la vostra entitat vol adherir-se a Sants-Montjuïc Decideix, podeu fer-ho imprimint el formulari que trobareu al web de la plataforma i fent-lo arribar a Cotxeres
de Sants. Cadascuna de les entitats definirà el seu grau d’implicació, aportant
recursos que poden ser humans, materials i/o econòmics.

Escola Barrufet
Ptge. Vapor Vell, 7
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h
Escola i Institut Lluís Vives
Canalejas, 107
Dissabtes de 16 a 19 h
Diumenges de 10 a 13 h

Actualment, Sants-Montjuïc Decideix es
reuneix quinzenalment, i està organitzat
en diferents àrees de treball (comunicació,
campanyes, extensió, recursos i administració electoral). En definitiva, us animem
a totes i tots a prendre part d’aquest procés i posar el vostre granet de sorra en
un esdeveniment que de ben segur serà
històric.

ques que presidirà totes les activitats.
S’estan acabant de tancar les activitats del
Correllengua 2010, que compta amb una
comissió organitzadora formada per 23 entitats, però ja us podem avançar que el divendres 22 d’octubre es farà a la botiga Abacus
d’Hostafrancs l’acte de presentació del Correllengua, dedicat a Salvador Espriu.
I ja dissabte 23 d’octubre a la plaça de
Sants, us esperarà una jornada festiva, popular i reivindicativa amb un objectiu comú:
fomentar l’ús social de la llengua catalana
en tots els àmbits. Cultura popular, activitats infantils, carpes d’entitats, concerts,
tallers i molta gresca us esperaran a peu
de carrer!
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

L’entrevista

Lluïsa Erill i Eulàlia Perarnau

Vuit anys en la presidència del Secretariat i molts anys més vinculada a la
federació i a diverses entitats de base
dels nostres barris: parlem amb Eulàlia
Perarnau per repassar les experiències
acumulades al capdavant del Secretariat després del canvi de Comissió Executiva aprovat en l’última assemblea.
És moment de fer balanç i, també, de
mirar endavant de la mà de Lluïsa Erill,
la nova presidenta del Secretariat, que
ens presenta algunes de les línies de
treball i els reptes que es planteja la
nova comissió Executiva.
Ambdues representen dos moments en
la trajectòria del Secretariat, tot i que
totes dues conjuguen la il•lusió i la vocació de servei com a ingredients bàsics
per encapçalar el Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Lluïsa Erill
Bagatge associatiu
Lluïsa Erill ha estat presidenta de la comissió de festes del c. Vilardell i també ha
estat vinculada durant molt de temps amb
l’Associació de veïns d’Hostafrancs, de la
qual ara n’és secretària. A més, pertany
als Amics de la Història i les Tradicions
d’Hostafrancs. Accedeix a la presidència
del Secretariat d’Entitats al 2010.

Eulàlia Perarnau
Bagatge associatiu
Eulàlia Perarnau ha estat secretària de
l’AMPA Escola Barrufet i del Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Vinculada amb la colla dels Castellers de Sants, va ser-ne la presidenta.
Durant 8 anys ha estat la presidenta del
Secretariat d’Entitats.

Què han suposat aquests
vuit anys com a presidenta?
Explica’ns la teva experiència i com es va iniciar la teva
relació amb el Secretariat...
Eulàlia: Jo estava vinculada al Centre Social de Sants i des d’allà em van
proposar d’anar a les reunions dels
dimarts del Secretariat. La qüestió és
que al cap de poc temps vaig passar
a formar part de l’Executiva com a
secretària, fins que al 2002 vaig ser
elegida presidenta.

que la feina del Secretariat és molt ben
valorada portes enfora. I això és possible perquè les pròpies entitats li donen
aquest reconeixement, que és el resultat d’una trajectòria de més de 30 anys.

Quins creus que han estat els
reptes més importants per al
Secretariat durant aquests
anys com a presidenta?
Eulàlia: Si ens remuntem a les eleccions del 2002, recordareu que hi
va haver dues candidatures, una de
clarament continuista i una altra de
Aquests anys han estat molt intensos més trencadora. Crec que aquest va
i m’han permès conèixer a fons la rea- ser un punt d’inflexió important ja que
litat associativa dels barris i confirmar vam aconseguir integrar aquestes

dues línies i trobar l’equilibri necessari
per treballar plegats. D’aquesta manera, vam tenir uns primers 4 anys de
consolidació i la següent candidatura,
al 2006, ja va ser unitària. Penso que
va ser un mèrit de tothom, vam fer un
treball de consens important que finalment va quallar.

es va estrènyer a partir del pla de participació, al 2008, i allà vaig participar en
aquest nou rumb de la federació. Posteriorment vaig formar part de l’Executiva com a persona cooptada, així que
ja conec des de dins la dinàmica. Tot
i així, sempre hi ha nous reptes i elements a millorar, la línia que seguirem
Una qüestió per a les dues: des de l’Executiva és de sumar i milloD’aquests 8 anys, també destacaria heu percebut canvis en l’as- rar els processos ja iniciats.
molt especialment tot el procés de sociacionisme?
posada en marxa del poliesportiu de Lluïsa: Evidentment hi ha hagut canvis, Quins reptes i línies de treball
la Bordeta, que va tenir importants la societat ha canviat i les associacions es planteja la nova Executiva?
entrebancs amb l’endarreriment de també ho han fet. Abans es mobilitza- Lluïsa: Tenim a l’agenda continuar
l’obertura, la remodelació del projec- ven més perquè potser hi havia més aprofundint en el desenvolupament de
te, maldecaps econòmics... Però una coses a reivindicar: les entitats es van les taules de coordinació associativa i
vegada superada aquesta situació, el moure per les Cotxeres, per l’Espanya també impulsar alguna acció a nivell
resultat va ser molt positiu: la Bordeta Industrial, pels assecadors de pell, l’es- d’innovació cultural o reformular algupodia disposar d’un equipament que corxador... També crec que hi ha hagut na activitat ja en funcionament amb la
era molt necessari i que s’ha convertit un canvi en el tipus de reivindicacions, finalitat de captar el jovent, un col·lectiu
en un poliesportiu de proximitat que abans eren més col·lectives i aglutina- amb molt de potencial que podria pardóna servei al veïnat i a les entitats de dores, ara la tendència és més parti- ticipar molt més en el teixit associatiu
cularista i les entitats es mouen més d’avui.
la Bordeta.
per resoldre necessitats pròpies. JusDesprés d’això, vam poder dedicar-nos tament aquí és on el Secretariat té la Lluïsa Erill: “El Secretaria aprofundir en temes més associatius, capacitat d’actuar com a coordinadora i
at té la capacitat d’actuar
posant l’accent en el Secretariat com canalitzadora de projectes comuns.
a federació d’entitats, potenciant la
com a coordinadora i caEulàlia:
Totalment
d’acord.
També
coordinació associativa i el treball en
crec que hi ha una falta de relleu ge- nalitzadora de projectes
xarxa...
neracional a les entitats, el jovent hi comuns”.
participa poc.

Eulàlia Perarnau: “El món
de les entitats enganxa,
vull continuar aportant el
meu granet de sorra”.

Eulàlia: M’he posat a disposició de
l’Executiva i m’agradaria continuar
vinculada al Secretariat o a alguna
altra associació fent feina de base,
el món de les entitats enganxa i vull
continuar aportant el meu granet de
sorra.

Com a nova presidenta, encapçales una Executiva que
té una clara línia continuista,
com ho valores?
Lluïsa: Ho valoro positivament, perquè
en aquests moments el Secretariat funDeixes la presidència de la fede- ciona i ha iniciat una línia que potencia
ració però continuaràs vincula- la proximitat amb les entitats i la coordida a l’Executiva com a persona
nació que crec que és molt adequada.
cooptada. Com et planteges
La meva vinculació amb el Secretariat
aquesta nova etapa?

Quins creus que són ara mateix els punts forts del Secretariat?
Lluïsa: La trajectòria del Secretariat ha
estat marcada per una feina constant al
costat de les entitats dels nostres barris i crec que això és plenament vigent
avui, i que hem de treballar plegats per
mantenir-ho i millorar-ho. Hem de ser
capaços de continuar impulsant aquesta proximitat.
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ACTIVITATS

Butlletí d’informació a les entitats associades

ACTUALITAT

Tardes de setembre en família

Taula intercultural, un any en marxa

La Bordeta es prepara per gaudir de
diverses activitats familiars del 30
d’agost al 3 de setembre.

Al juliol de l’any passat es va engegar
la fase de diagnosi de la interculturalitat a l’associacionisme dels nostres
barris. Un any més tard, la taula intercultural és un punt de trobada per a
una trentena d’entitats que estan impulsant projectes compartits al voltant
de la interculturalitat.

Ja és el segon any que el veïnat de la Bordeta pot participar i divertir-se d’aquestes
activitats proposades pel Districte de
Sants-Montjuïc i pel programa Temps de
Barri de l’Ajuntament de Barcelona, amb
el suport de la Llei de Barris.
Aquestes activitats es desenvolupen a diferents escoles dels nostres barris, sempre de 17 a 20 h.
L’auca del valors. Escola Sant Medir
Dilluns 30 d’agost
Recicla en família. Escola Proa
Dimarts 31 d’agost
Un barri accessible. Escola Gayarre
Dimecres 1 de setembre
La volta al món. Escola Perú
Dijous 2 de setembre
Coneix el teu barri. Escola Cavall Bernat
Divendres 3 de setembre
Per a més informació:
www.bcn.cat/tempsdebarri

XII Open d’escacs 2010
Del 20 al 29 d’agost, les Cotxeres de Sants
acolliran novament l’Open Internacional
d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que ja sumarà la dotzena edició.
Enguany ja hi ha un 30% més d’inscripcions
que l’any anterior i es preveu que aquesta edició sigui un nou rècord de participació.
La dimensió internacional d’aquest torneig queda patent amb la confirmació de participants de
42 països.
Com a activitat complementària, del 20 d’agost
al 4 de setembre es tornarà a comptar amb
l’exposició del Col·lectiu d’Artistes de Sants
anomenada L’art i els escacs. Aquesta és una
exposició dedicada monogràficament al món
dels escacs.

Són diverses les activitats i projectes que
ja ha desenvolupat la taula intercultural:
va tenir presència a Firentitats, va col·
laborar en el cinefòrum sobre els gitanos i
l’educació i la Festa intercultural de l’AMPA de l’Escola Francesc Macià, així com
en una activitat per promoure el debat i la
reflexió, el Joc de rols, de l’Observatori de
Salut Pública.
Però les activitats no s’aturen aquí, ja que
la interacció i coordinació entre les diverses entitats de la taula fa que es vagin
generant noves propostes i reforçant els
projectes que ja estan en marxa, com per
exemple:
•
Programa Avui xerrem... Un espai
intercultural de promoció de l’ús social del català a Sants
•
S’està plantejant la realització d’un
cicle de conferències i un cicle de
documentals dels diversos continents (Videopolis).
•
Realització d’un seminari amb la
Federació de Ràdios Locals sobre el
tractament de la immigració als mitjans de comunicació.
•
Exposició Viatge a Tatinutropo per

•

•

•

•

•

combatre prejudicis, estereotips i rumors, i treball previ a les aules dels
instituts del territori.
Es planteja la realització d’un concert
de nadales d’arreu del món, a càrrec de la Societat Coral la Floresta.
Castell intercultural amb les entitats
de la Taula, a càrrec dels Castellers
de Sants.
Diversity’21 Festival: trobada intercultural de promoció de les diverses
cultures, d’intercanvi de coneixements entre aquestes que contribuirà
a una visió positiva de la immigració.
Primera festa intercultural, un espai de trobada d’entitats de diferents
orígens i tipologies.
Es realitzarà un documental sobre la
festa major d’Hostafrancs i se’n farà
un sobre el projecte que engloba tots
els anteriors: la taula intercultural, a
càrrec de l’entitat AlgoBueno.

XXIV Curs Internacional de Dansa
En col·laboració amb Cotxeres-Casinet,
la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic
de Catalunya imparteix un curs de dansa del 28 de juny fins al 30 de juliol al
Casinet d’Hostafrancs.

Per a més informació:
www.cotxeres-casinet.org
www.escacs.cat
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L’objectiu d’aquest curs és fomentar i ampliar
la possibilitat d’apropar la dansa als infants,
joves i persones adultes que busquin en
aquesta disciplina una forma d’expressió.
www.lacompanyia.eu | www.cotxeres.org
Actuacions
Divendres 23 de juliol: Cloenda del curs
Auditori de Cotxeres, 20.30 h, 5 €
Dissabte 24 de juliol: Gala d’Estiu
Auditori de Cotxeres, 20.30 h, 8 €
27, 28 i 29 de juliol: Una estrella nació en
Broadway, El musical
Auditori de Cotxeres, 20.30 h, 12 €
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

