
Amb la col·laboració de:

Durant 4 dies, les federacions d’en-
titats del districte Sants-Montjuïc 
han estat presents a la Mostra d’As-
sociacions de Barcelona i, gràcies a 
la participació de les entitats, han 
ofert un petit tast de les activitats del 
teixit associatiu.

Aquest any, l’estand de la Mostra ha estat 
més actiu i participatiu que mai, ja que la 
programació permanent d’activitats ha 
generat un gran nombre de visites entre 
el públic que passejava per la Plaça de 
Catalunya.

L’organització d’activitats per part de les 
entitats associades a les tres federacions 
que compartíem estand (Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec, Unió d’Entitats 
la Marina i Secretariat d’Entitats) ha estat 

una novetat que es valora com a molt posi-
tiva, ja que les entitats han tingut un apa-
rador per mostrar les seves activitats a tra-
vés de tallers participatius per a totes les 
edats: des d’una classe d’aeròbic o country 
line, passant per tallers de manualitats, es-
cacs, tai-txi, maquillatge infantil, taller de 
xapes, sardanes, danses catalanes...

Les entitats han estat les grans protagonis-
tes, oferint de manera voluntària i desin-
teressada el seu gra de sorra per difondre 
les pròpies activitats a través de tallers o 
actuacions. 

Un dels elements més importants que es 
poden extreure d’aquesta experiència és la 
coordinació que s’ha generat entre les tres 
federacions i, al mateix temps, que l’es-
tand ha estat un punt de trobada per a les 
entitats associades de cada federació i un 
aparador viu i dinàmic de la potència de 
l’associacionisme a Sants-Montjuïc.

Les entitats, protagonistes de la Mostra d’Associacions 
de Barcelona

Ja s’han obert les inscripcions per 
al Cros Popular de Sants, que ompli-
rà els carrers dels nostres barris el 
proper diumenge 8 de novembre.

Any rere any, i ja en van 31, l’entitat Ca-
mins Esportius de Sants organitza el Cros 
Popular de Sants. Aquesta edició, el sostre 
de corredors arriba als 1.400 participants, 
fet que demostra la dimensió d’aquesta 
cursa.

A banda de la cursa general, els més pe-
tits també poden fer el seu Cros particular, 
amb distàncies específiques per als infants 
de 0 a 6 anys i per als de 7 a 14 anys. Tam-
bé se celebrarà el mateix dia la 2a cursa 
adaptada, adreçada a persones amb disca-
pacitat intel·lectual.

Inscripcions:
Fins al 5 de novembre
Presencial: Cotxeres de Sants
Internet: www.atletisme.cat

Torna el Cros Popular de Sants

Si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en fem ressò, 

feu-nos-ho saber: info@secretariat.cat

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

El foment de la lectura: aquest és el 
punt de partida d’una xarxa cultural 
que aplega diversos equipaments del 
territori on podreu deixar i recollir 
llibres de manera totalment gratuïta.

Llibres que busquen lectors i lectors que 
busquen llibres. Amb aquesta premissa s’ha 
engegat una iniciativa innovadora que con-
sisteix en l’intercanvi de llibres. 

A continuació us presentem les entitats i 
centres que participen en aquesta proposta!

Casal Artesà d’Hostafrancs. Sant 
Roc, 26-28 1r (laborables de 17 a 20 h)
Cotxeres de Sants. Entrada per Bonet 
i Muixí
Casinet d’Hostafrancs. Rector Triadó, 53
Centre Esportiu M. l’Espanya In-
dustrial. Parc Espanya Industrial, s/n
Centre Esportiu M. la Bordeta. No-
guera Pallaresa, 34-42

•

•

•
•

•

Xarxa de llibres lliures

LECTORS QUE BUSQUEN LLIBRES

LLIBRES QUE BUSQUEN LECTORS

resllib
u

Deixa aquí un llibre i agafa’n un altre!

Amb aquesta acció volem 
fomentar la lectura i posar 

a l’abast de tothom una 
xarxa cultural.

Entitats i centres on podreu agafar i deixar llibres:

Casal Artesà d’Hostafrancs
Sant Roc, 26-28 1r  
(laborables de 17 a 20 h)

Centre Cívic Cotxeres de Sants
Sants, 79

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Centre Esportiu Municipal l’Espanya 
Industrial
Parc de l’Espanya Industrial, s/n

Centre Esportiu Municipal la Bordeta
Noguera Pallaresa, 34-42

Xarxa cultural de llibres lliures
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NOTÍCIES DESTACADESCatalunya 1900-1945, des 
d’una perspectiva educativa
Ja ha començat el seminari que repassa 
la importància de l’educació a Catalunya 
des del començament del segle XX fins 
a la desfeta de la 2a República. Aquest 
cicle configura l’Aula de Formació Josep 
Guinovart i Grau, una iniciativa que 
ofereix a la ciutadania de manera to-
talment gratuïta diverses conferències 
sobre l’educació al nostre país en aquest 
període.

A més, del 20 al 24 d’octubre podreu visi-
tar a Cotxeres l’exposició Ferrer i Guàr-
dia i l’escola moderna, organitzada per 
la Comissió de Veïns de la Bordeta.



1976 44 entitats formen part del Secretariat local del Congrés de Cultura 
Catalana que, amb el temps, es convertirà en el Secretariat d’Enti-
tats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

1977 L’activitat econòmica i social més important dels quinze anys següents 
va ser l’organització de cursos de català a la població en general.

1984 El Secretariat es constitueix oficialment en el Registre 
d’Associacions.

1991 Tenen lloc les primeres contractacions de personal.

1992 El Secretariat pren la decisió de gestionar, a més dels serveis que 
gestionava amb les administracions, equipaments del territori.

1993 S’inicia la gestió del Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial.

1994 S’inicia la cogestió del centre cívic Cotxeres de Sants. En a penes 
tres anys es dobla el nombre d’entitats associades al Secretariat.

1997 La cogestió s’amplia al Casinet d’Hostafrancs.

1999 S’obre la sala de lectura Miquel Martí i Pol, propietat del Secretariat, 
en presència del poeta.

2002 L’Ajuntament de Barcelona adjudica al Secretariat la construcció i 
gestió del Centre Esportiu Municipal la Bordeta per a un període de 
30 anys.

2006 El Secretariat renova per a un període de 15 anys la gestió del Centre 
Esportiu Municipal l’Espanya Industrial.

2007 Obre les portes el Centre Esportiu Municipal la Bordeta.

2008
El Secretariat realitza la diagnosi de la participació a l’entitat, que 
li servirà de base per a la realització del seu pla estratègic com a 
federació.

2009 El pla de treball del Secretariat recull com a elements estratègics l’im-
puls i la creació d’espais de coordinació d’entitats i reforçar la proximi-
tat amb les associacions. La federació té 267 entitats associades.

33+25 L’any 1976, el Congrés de Cultura Catalana va generar als nostres barris la creació 
d’un vincle entre diverses entitats que van crear un Secretariat Local del Congrés: 
són els primers passos de l’actual Secretariat. 

En aquests 33 anys d’història i 25 com a federació legalment constituïda, el Secretariat ha treballat i continua 
fent-ho per impulsar el teixit associatiu i fer-lo cada dia més fort, més dinàmic i més participatiu. 

A continuació, un petit resum de la trajectòria del Secretariat, que ha estat possible gràcies al treball, la confi-
ança i el compromís de moltes entitats i persones. 



Parla’ns una mica dels orígens 
del Secretariat...
Tot va començar a partir de la celebra-
ció del Congrés de Cultura Catalana, 
cap al 1976. Als nostres barris es va 
constituir un Secretariat Local d’aquest 
congrés, que va aplegar nombroses 
entitats de tot tipus, participant activa-
ment en aquesta iniciativa. Però una 
vegada acabat el congrés, la roda va 
continuar i les entitats, sense ser-ne 
conscients del tot, van anar teixint el 
que seria el Secretariat.

Mon pare em deia: 
noi, no t’emboliquis!
Com recordes aquella època?
Tot just sortíem del franquisme, així que 
es va viure una empenta i una eferves-
cència de les entitats, es pot dir que 
aleshores tots participàvem en tot el que 
es coïa. També recordo que encara hi 
havia molta por, fins i tot mon pare em 
deia “noi, no t’emboliquis”. Però hi havia 
il·lusió i ganes de fer moltes coses... En 
aquests primers anys, tant les entitats 
en general com el Secretariat en con-
cret, més que mirar cap al futur ens vam 
aferrar al present, al dia a dia: la reivin-
dicació de les Cotxeres, els cursos de 
català... Després amb els anys tot agafa 
transcendència, però en aquell moment 
ningú es podia arribar a imaginar que el 
Secretariat faria més de 30 anys.

El Secretariat neix el 1976 
però no es va constituir legal-
ment fins al 1984, moment en 
el qual vas ser-ne el primer 
president.
Sí, justament això demostra el fet que 
en aquells moments tot s’encaminava 
més al fet d’engegar projectes i resol-
dre situacions. Però que ningú s’equi-
voqui, el Secretariat estava totalment 
actiu des del 1976. Més endavant va 
venir la gestió d’equipaments i la pro-
fessionalització del Secretariat.

Quin creus que és el punt fort 
del Secretariat?
En aquests moments, crec que el Se-
cretariat és una organització coneguda 
i respectada, que ha arribat a tenir un 
prestigi. Es veu com un lligam, com una 
federació que aglutina les entitats i que 
els dóna suport, i això és important.

Què creus que caldria millo-
rar, tant en l’associacionisme 
com en el Secretariat? 
Diria que ha canviat el tarannà de les 
associacions, ja no hi veig aquella em-
penta del principi. Les entitats partici-
pen quan ho necessiten, tenen menys 
interès en mobilitzacions col·lectives i 
potser es miren massa el melic. 

El pla de participació que va 
fer el Secretariat al 2008 va 
determinar que la qualitat 
dels serveis era alta i que el 

repte de futur és posar al ma-
teix nivell la coordinació i la 
participació de les entitats. 
Què en penses?
En primer lloc, el fet de parar un moment 
i reflexionar sobre com es veu el Secreta-
riat i què n’esperen les entitats és positiu, 
però després han de passar coses. El 
resultat d’aquest pla reclama més pro-
ximitat i implicació del Secretariat com a 
coordinadora, però em pregunto si això 
està en mans de les entitats o en mans 
del Secretariat.

Perfil biogràfic
Anselm Cartañà (Barcelona, 1929) ha 
estat sempre una persona plenament 
implicada amb les associacions del barri 
i compromesa amb valors cívics i demo-
cràtics. Cofundador de l’Escola Proa, co-
fundador i primer president del Secretariat 
(1984-1992), va ser president de la UEC 
de Sants i arxiver honorari de l’Arxiu His-
tòric de Sants, el 1997 va ser guardonat 
amb la Medalla d’Honor de Barcelona.

Tot i que la història del Secretariat està escrita per nombroses entitats i persones que s’hi han vinculat al llarg 
dels anys, un dels noms propis més determinants de la trajectòria de la federació és l’Anselm Cartañà. 

Present des dels inicis al 1976 i primer president del Secretariat, hem volgut parlar amb ell per repassar plegats 
els orígens i l’evolució del Secretariat i  reflexionar sobre l’associacionisme d’ahir, d’avui i de demà.

Anselm Cartañà, primer president del SecretariatL’entrevista



Si la vostra entitat està realitzant algun 
projecte intercultural o relacionat amb la 
immigració, poseu-vos en contacte amb 
nosaltres: 
93 291 87 01 (Adriana) 
projectes@secretariat.cat
La vostra entitat encara no ha emplenat el 
formulari sobre la immigració?
www.secretariat.cat
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ACTIVITATS ACTUALITAT

AGENDA

Diverses activitats precedeixen la 
Marató de Cinema Fantàstic i de Ter-
ror de Sants: us presentem un cicle 
de remake, els Cortos para cortos i 
la minimarató, no us ho perdeu!

La cita amb la 21a edició de la Marató de 
Cinema serà del 16 al 21 de novembre. 
Però abans, entre l’octubre i el novembre, 
us presentem com a aperitiu diverses acti-
vitats paral·leles per als amants de la cièn-
cia-ficció i els curtmetratges. 

Cicle remake: dissabtes 3, 10, 17 
i 24 d’octubre

Cortos para cortos: dissabte 31 
d’octubre

Minimarató: dissabte 14 de no-
vembre

•

•

•

Totes aquestes activitats se celebren a les 
22 h, a la sala de projeccions de Cotxeres de 
Sants. Entrada gratuïta.

Per a més informació: 
www.cotxeres.org

La Marató de Cinema escalfa motors!

Diversos equipaments municipals ja 
disposen de xarxa Wi-Fi.

Si disposeu d’un ordinador portàtil amb 
connexió Wi-Fi, podeu connectar-vos de 
manera totalment gratuïta des de Cotxe-
res de Sants i Casinet d’Hostafrancs. 

Horari: de dilluns a diumenge de 8 a 20 h

Xarxa Wi-Fi, més a prop

El Correllen-
gua 2009 ja 
és a punt de 
sortir al carrer 
amb més força 
que mai. 

El proper dis-
sabte dia 24 
d’octubre du-
rant tot el dia, 
a la plaça de 
Sants es tornarà 

a celebrar la festa del Correllengua amb 
una gran quantitat d’activitats adreçades a 
tota la ciutadania. Un any més, prop de 30 
entitats s’apleguen en la seva organització. 
Carpes d’entitats, jocs infantils, titelles, 
recital poètic, construcció del mosaic del 
Correllengua, dinar popular, rocòdrom, 

xocolatada... No us perdeu un munt d’ac-
tivitats festives i alhora reivindicatives per 
a la defensa i promoció de la llengua i de la 
cultura catalanes.

Com a novetat, divendres 23 d’octubre es 
farà l’acte de presentació del Correllengua 
amb un homenatge a Manuel de Pedrolo. 
La cita: a les 20 h a Abacus.

Dies abans, una ambaixada del Correllen-
gua recorrerà les escoles dels barris i co-
mençaran els treballs infantils del mosaic 
gegant que s’aixecarà a la plaça de Sants.

No hi podeu faltar!

Per a més informació: 
www.secretariat.cat

24 d’octubre, Correllengua!

Reunió Pau Sense Treva
Dilluns 19 d’octubre a les 19 h, sala 21 
Cotxeres de Sants.

Reunió Carnaval 2010
Dilluns 26 d’octubre a les 20 h, sala de 
conferències Cotxeres de Sants. 

•

•

Temps de Barri, Temps educatiu com-
partit té organitzada una festa el dis-
sabte 31 d’octubre amb tots els Distric-
tes que participen en el programa.

A l’escenari de la plaça Carles Buïgas (fonts 
de Montjuïc) s’està preparant una festa 
que va adreçada a totes les famílies, esco-
les públiques i concertades, i entitats de 
Barcelona que participen en el programa 
Temps de barri, temps educatiu compartit.

Pares i mares podran participar de la festa, 
a la vegada que nens i nenes gaudiran d’ac-
tivitats infantils organitzades per a l’ocasió: 
tallers per a petits i grans, cercavila amb les 
entitats, espectacle d’animació i un fi de fes-
ta amb una castanyada popular. 

Temps de Barri, festa gran

Continuem avançant en la fase de di-
agnosi de la immigració en el teixit 
associatiu dels nostres barris.

A finals de setembre es va impulsar un 
grup de discussió format per entitats de 
persones immigrades. Aquesta sessió va 
ser un punt de trobada per a aquestes en-
titats, les quals van debatre sobre la inter-
culturalitat i la importància de la relació i 
la coordinació entre elles, així com amb les 
entitats autòctones.

Finalment, també es va remarcar la neces-
sitat de reobrir el diàleg intercultural en 
el nostre territori, valorant molt positiva-
ment tant la trobada com la futura creació 
de la taula sectorial d’immigració.
La vostra participació és molt im-
portant!

Taula sectorial d’immigració


