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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La Taula d’esports és un nou instrument 
de participació del Secretariat que va néi-
xer a principis del 2010 amb l’objectiu de 
ser una plataforma de coordinació que 
impulsi noves propostes per promoure 
l’activitat física i l’esport.

La realització d’una diagnosi sobre la si-
tuació de l’esport adreçat a la població 
escolar dels nostres barris va ser el punt 
de partida de la Taula d’esports. Aquesta 
plataforma se centra inicialment en la po-
blació infantil i juvenil ja que es considera 
que és la millor franja d’edat per incorpo-
rar noves propostes.

Identificats els punts febles i forts del pano-
rama esportiu actual al territori, la Taula d’es-
ports es planteja actuar en 2 eixos:

• Participar coordinadament de les activitats 
esportives de la població en edat escolar.
• Disponibilitat d’espais esportius suficients i 
adients per a les activitats de les entitats es-
portives.

La coordinació que suposa la Taula d’esports 
comença a donar fruits, de manera que s’es-
tan engegant activitats conjuntes, com l’edició 
d’un full informatiu per a la població escolar 
per difondre l’oferta esportiva de les entitats i 
equipaments esportius, la col·laboració amb 
Temps de barri per programar activitats es-
portives a patis escolars i la realització d’un 
campus esportiu de Nadal. 

Us en seguirem informant!

Primers passos de la Taula d’esports 

El 20 de novembre, el parc de l’Espa-
nya Industrial acollirà la festa de Temps 
de Barri, us hi esperem!

La festa arrencarà amb una xocolatada i 
seguidament s’iniciaran un seguit d’activi-
tats lúdiques, culturals i esportives, mos-
tres d’activitats extraescolars, jocs, tallers 
i moltes més sorpreses de la mà de les 
entitats que dediquen tota la seva tasca 
als infants i joves amb edats compreses 
entre els 3 i 16 anys.
Aquesta festa està organitzada per Temps 
de Barri, temps educatiu compartit, un 
programa que es proposa optimitzar els 
usos educatius del temps dels infants, 
adolescents i les seves famílies.

 

El punt final de la festa serà una actuació 
dels infants que participen en les activi-
tats de Temps de barri i la desfilada de la 
Cucafera Colorins. 

Dissabte 20 de novembre, d’11 a 14 h
Parc de l’Espanya Industrial

Festa de Temps de barri Obrim els patis a l’esport
En coordinació amb entitats de la tau-
la d’esports del Secretariat, Temps de 
barri ha programat 3 dissabtes perquè 
les famílies puguin gaudir de jocs i ac-
tivitats esportives al pati del grup esco-
lar Lluís Vives. Són activitats obertes a 
tothom, no hi falteu!

Dissabtes 20 de novembre, 18 de 
desembre i 15 de gener.

De 16.30 a 17 h
Jocs cooperatius en relleus familiars
17 a 17.30 h
Shootball adaptat per a famílies
17.15 a 18 h
Hip-hop del barri

La Marató, que enguany arriba a la 22a 
edició, aterrirà les Cotxeres del 15 al 20 
de novembre.

Dissabte 13 de novembre, la Minimarató 
escalfarà motors per a una setmana intensa 
de cinema fantàstic i de terror. Del 15 al 18, 
la panoràmica de curts obrirà la Marató amb 
la projecció de més 100 curtmetratges.
 
Divendres 19 tindrà lloc la Gala de Curts fi-
nalistes i l’endemà es clouran les activitats 
amb una sessió per a noctàmbuls, la nit més 
llarga, amb la projecció de pel·ícules fins ben 
entrada la matinada. 

Com a novetat, aquest any s’ha programat 
un cicle de conferències per complementar 
la programació de la Marató, del 9 al 18 de 
novembre a Cotxeres de Sants. No us ho 
podeu perdre!

Més informació: www.cotxeres.org

La Marató més terrorífica 

Barcelona Decideix: inici del vot 
anticipat

Ja s’ha marcat la data d’inici del vot anticipat 
per a la consulta sobre la independència que 
se celebrarà a Barcelona a la primavera. El 
12 de desembre començarà a recollir-se el 
vot anticipat a tota la ciutat, de manera que 
seran 4 mesos d’intensa activitat per a les 
entitats i el conjunt de voluntaris que donen 
suport a la consulta. Als nostres barris, di-
versos punts mòbils de recollida de vot anti-
cipat seran presents els caps de setmana en 
punts estratègics del districte.

La plataforma Sants-Montjuïc Decideix de 
moment compta amb una trentena d’enti-
tats adherides i més de 700 voluntaris, fet 
que demostra la capacitat de mobilització 
d’aquesta iniciativa.
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www.secretariat.cat

La renovació de la pàgina web del Secretariat ja és una realitat. Amb un disseny atractiu i 
molt funcional, la nova pàgina web del Secretariat fa un salt qualitatiu i es converteix en un 
potent canal de comunicació de la federació i les seves entitats associades. Visiteu-la!

Renovem la nostra 
pàgina web

Enllaços, documents, etc.
Menú secundari: hi trobareu un arxiu digital amb tots els infoSecretariat, les 
memòries anuals, documentació per a noves entitats, enllaços d’interès, da-
des de contacte, etc.

Informació corporativa sobre el Secretariat
Objectius i valors, estructura, gestió d’equipaments, etc.
Guia de serveis
Recull la carta de serveis a les entitats associades.
Guia d’entitats
Permet una cerca digital de les entitats del Secretariat, amb variables com la 
tipologia i/o el barri. 
Projectes
Inclou els diversos projectes en què participa el Secretariat conjuntament amb 
altres agents.
Coordinació associativa
Aquesta és una de les línies estratègiques del Secretariat, recull les diverses 
taules de coordinació que estan en funcionament.

Notícies
Informacions del Secretariat i del teixit associatiu.

Agenda d’activitats
Un recull de les activitats dels nostres barris en una agenda molt visual. Po-
tenciem la interactivitat de les entitats, ja que podreu introduir-hi els actes 
oberts i d’interès general de les vostres entitats.

Aquest nou espai digital incorpora informació molt diversa i actualitzada, des de la pàgina inicial 
podreu accedir als diversos continguts, que bàsicament són aquests:

Presentació del web del Secretariat
Dijous 2 de desembre a les 19 h
Sala d’actes Cotxeres de Sants

Us hi esperem!



infoSecretariat
  Núm. 41  Novembre  2010                                             Butlletí d’informació a les entitats associades

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta                                                                                                   info@secretariat.cat 
 Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99                                                                                                    www.secretariat.cat

NOTÍCIES DESTACADESUn dels objectius d’aquesta pàgina web és que sigui un element útil de comunicació i infor-
mació per a les entitats. És per això que volem remarcar 2 punts en els quals les entitats 
podeu participar activament:

Oberta a la participació 
de les entitats

• Publicació d’activitats de les entitats: emplenant un 
formulari molt simple que trobareu a la pàgina d’inici, po-
deu introduir les activitats de la vostra entitat que s’adrecin 
al conjunt de la ciutadania. No es publicaran immediata-
ment, sinó que es validaran prèviament per garantir una 
informació veraç.

• Guia d’entitats: totes les entitats associades disposen 
de les dades de contacte a la guia digital d’entitats. Però 
creiem molt interessant que aquesta informació es pugui 
complementar amb una petita descripció de l’activitat de 
l’entitat i un logotip o imatge de l’associació. És per això 
que us animem que ens envieu aquesta informació per-
què puguem introduir-la a la pàgina web.
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ENTITATS

ACTUALITAT

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

AGENDA

Experiments científics en directe amb 
un convidat de luxe: aquesta és la pro-
posta que Sants 3 Ràdio ha preparat 
per al 18 de novembre.

El conegut programa de Sants 3 Ràdio Pa 
ciència la nostra es traslladarà a l’auditori 
de les Cotxeres de Sants per fer un pro-
grama cara al públic el proper dijous 18 
de novembre. Aquesta edició especial del 
programa comptarà amb la participació de 
les escoles del barri. 

Serà un programa carregat d’emocions  i 
experiments, ja que l’invitat estel·lar serà 
en Dani Jiménez, col·laborador habitual 
de TV3.

Així doncs,  tothom cap a l’auditori!                        
No se sap mai si algun experiment ens 
farà volar sense ales... 

No hi podeu faltar!

Auditori Cotxeres de Sants
Dijous 18 de novembre a les 12 h
Entrada gratuïta

Setmana de la Ciència

El Secretariat col·labora amb iniciati-
ves que fomenten l’ús social del cata-
là: ens referim al Projecte Parlem i el 
Xerrem, dues propostes consolidades 
als nostres barris. Però hem decidit fer 
un pas més: us presentem el projecte 
Treballadors.cat.

Trobades de parelles lingüístiques forma-
des per un voluntari i una persona que vol 
començar a parlar català: aquesta és la 
base del Projecte Parlem, mentre que el 
Xerrem es configura a través de grups de 
conversa en català que parlen sobre te-
mes quotidians. 

Treballadors.cat
Des de fa 2 anys, el Secretariat està im-
pulsant un projecte per fomentar l’ús del 
català en l’àmbit laboral de l’organització. 
Aquesta iniciativa focalitza les seves actu-
acions en l’àmbit de la gestió esportiva, és 
a dir, en referència al col·lectiu de treballa-
dors i treballadores dels centres esportius 

de l’Espanya Industrial i de la Bordeta.

Al 2009, les actuacions es van centrar en 
una diagnosi de la presència del català en 
aquestes instal·lacions esportives, que va 
servir per detectar diverses mancances. 
Al 2010, el gruix de les actuacions han es-
tat la sensibilització i el treball per trencar 
tòpics i estereotips, al mateix temps que 
s’ha aprofundit en els diversos hàbits lin-
güístics. 

Per al desenvolupament d’aquesta inicia-
tiva, el Secretariat ha comptat amb l’as-
sessorament tècnic de la Plataforma per 
la Llengua i la col·laboració de la Secreta-
ria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya. Així mateix, el Secretariat té 
un acord de col·laboració amb el Consor-
ci per la Llengua Catalana per incremen-
tar l’autonomia lingüística del personal de 
l’entitat, facilitant la inscripció als cursos de 
català a tot el personal de l’organització.   

Impulsem el català

Al novembre, aquesta entitat reuneix en 
un acte amb molt de caliu totes les per-
sones que col·laboren amb el Col•lectiu 
d’Artistes de Sants. La cita: divendres 
19 de novembre al Casinet!

Ja fa nou anys que el Col·lectiu celebra 
aquesta festa, que al mateix temps serveix 
per fer un lliurament de premis entre els 
seus associats i donar la benvinguda als 
nous associats i associades.

Després del sopar hi haurà un recital poètic 
i seguidament es farà el lliurament de pre-
mis. Es reconeixerà la trajectòria artística 
de Mey Caro i la poètica de Natàlia Car-
rasco, com a artista de l’any es destacarà 
l’obra d’Anna Bafalluy i, encara amb el seu 
record ben present, es concedirà a títol 
pòstum el premi com a sòcia d’honor a la 
bona amiga i companya Lluïsa Franch, que 
ens va deixar recentment. 

Divendres 19 de novembre, 21 h
Casinet d’Hostafrancs.
Preu sopar: 19 €
Reserva de tiquets fins al 15 de novem-
bre a Cotxeres de Sants o al tel. 
666 344 684

Reunions Carnaval
Dimarts 23 de novembre.
Sala d’actes Cotxeres de Sants. 20 h 
Dilluns 13 de desembre. 
Sala de conferències Cotxeres de Sants. 20h

Reunió Firentitats
Dimecres 24 de novembre 
Sala d’actes Cotxeres de Sants.19h

Cicle de conferències Marató de cinema
Sala d’actes Cotxeres de Sants
Dia 16 de novembre 19.30 h
Dies 17 i 18 de novembre 19 h

9a Festa del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants


