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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Comencem l’any presentant-vos la 
nova carta de serveis per a les entitats 
associades, vigents a partir del gener 
del 2011. Feu-hi un cop d’ull, hi troba-
reu novetats importants!

El Secretariat ofereix nombrosos serveis 
a les entitats associades amb l’objectiu de 
facilitar-vos el funcionament ordinari i el 
desenvolupament dels vostres objectius 
i activitats. 

Aquests serveis han anat evolucionant al 
llarg del temps, adaptant-se a noves ne-
cessitats que han sorgit al teixit associatiu.

Hem estructurat els serveis en 6 grans 
blocs: serveis a la carta, comunicació, 
assessorament, funcionament, préstec 
de materials i lloguer de materials. És ne-
cessari que sol·liciteu els serveis amb un 
mínim de 48 h d’antelació i que es desti-
nin a activitats que es realitzin en l’àmbit 
territorial del Secretariat. 

A continuació us presentem 3 serveis de 
nova creació, que estan vigents des del 
mes de gener del 2011. Tots tres seguei-
xen la fórmula del lloguer; per tant, signi-
ficarà que tenen un cost reduït per a les 
entitats associades.

Lloguer de projector
Lloguer de generador elèctric
Lloguer d’equip de so

Així mateix, us informem que el  lloguer 
de tarimes, taules i cadires registrarà a 
partir del 2011 un increment en l’import de 
la primera comanda, de mida estàndard, 
passant a ser de 70 €. 

Pel que fa a les carpes, molt sol·licitades 
per part de les entitats, el servei s’ha modi-
ficat i a partir d’aquest mes de gener serà 
de lloguer, ja que la vida útil d’aquest ma-
terial fa necessària una contínua renovació 
de les carpes. Les entitats podreu fer una 
comanda màxima de 10 carpes (dimensi-
ons de 3 m per 3 m), amb un cost reduït.

Podeu consultar la guia de serveis a la 
nostra pàgina web, també hi trobareu els 
impresos de sol·licitud de lloguer i préstec 
de materials.
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Nous serveis per a les entitats

Per decisió del Consell dels Centres Cí-
vics, la sala d’exposicions de les Cotxe-
res de Sants pren el nom d’una de les 
artistes més importants dels nostres 
barris: ens referim a la Lluïsa Franch.

Va ser la impulsora i fundadora del Col-
lectiu d’Artistes de Sants, una entitat que 
actualment aplega un gran nombre de 
persones dedicades a l’art, cadascú en el 
seu estil i en diferents disciplines.

Tots els que la coneixíem pensem que 
dedicar-li un espai per aixoplugar i expo-
sar l’art ha estat el millor reconeixement 
pòstum a la seva dedicació i passió per 
l’art i pels nostres barris.

Sala d’exposicions Lluïsa 
Franch

Convocatòria de subvencions
Una de les novetats més rellevants 
de la convocatòria de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona per al 2011 
és el termini per a la presentació dels 
projectes, que serà de 15 dies hàbils a 
partir de la publicació al BOP. 

Les subvencions són una via important 
d’obtenció de recursos per part de les en-
titats; per tant, és moment de preparar els 
vostres projectes, que recolliran les acti-
vitats que heu previst realitzar, acompa-
nyats d’un pressupost econòmic.

Us recordem que el Secretariat dispo-
sa d’un servei d’assessorament per a 
la tramitació de subvencions adreçat a 
les entitats associades, podem ajudar-
vos a planificar els vostres projectes.

Tant els tallers de Cotxeres-Casinet 
com les activitats dels centres espor-
tius registren unes bones xifres d’usu-
aris coincidint amb l’inici d’any.

L’oferta cultural de tallers dels centres 
cívics Cotxeres-Casinet, amb més de 
280 cursos, ha arribat a superar aquest 
trimestre les 3.000 persones inscrites. 
Nous tallers s’incorporen a la programa-
ció, entre els quals podreu trobar propos-
tes com hip-hop, automassatge, esgrima 
japonesa, etc.

D’altra banda, els centres esportius mu-
nicipals de l’Espanya Industrial i de la 
Bordeta continuen oferint una àmplia pro-
gramació esportiva i de salut a més de 
12.000 persones abonades. En destaquem 
dos aspectes rellevants: la renovada sala 
de fitness de l’Espanya Industrial i l’organit-
zació als dos centres d’activitats esportives 
infantils durant la setmana blanca.

Comença l’any amb moltes activitats
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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

Un reconeixement merescut
La taula intercultural, en marxa des de 
fa més d’un any i mig, presenta un mes 
de gener farcit d’activitats que giren al 
voltant de projectes molt interessants.

Aquest espai de coordinació és un viver 
d’experiències i nous projectes que sor-
geixen a partir de la interacció d’entitats 
molt diverses que tenen un denominador 
comú: l’impuls de la interculturalitat. El 
gener és un mes de molta activitat per a 
la taula, us n’oferim un tastet:

• Cicle de conferències Dies diversos: 
cicle mensual de taules rodones i confe-
rències entorn la diversitat i els drets hu-
mans (un dijous al mes, a les 19.30 h a la 
sala de conferències de Cotxeres).

Properes conferències: 
Dijous 20 de gener. Dia de Martin Luther King. 
Dijous 3 de febrer. Dia en memòria de 
les víctimes de l’Holocaust. 

• Exposició “Viatge a Tatinutropo”: una 
exposició que ens parla de prejudicis, este-
reotips i rumors vers les persones immigra-
des, mostrant el viatge d’aquelles persones 
que decideixen deixar les arrels per buscar 
una vida millor. Tretze grups d’estudiants 
d’instituts dels nostres barris faran una vi-
sita guiada a l’exposició. Podreu visitar-la a 
les Cotxeres del 18 al 28 de gener. 

Per a més informació: 
www.secretariat.cat/taula-intercultural

Un gener ple d’activitats de la taula intercultural
L’espectacle D’un temps, de l’Esbart 
Ciutat Comtal, ha estat guanyador dels 
Premis Ateneus 2010. 

Aquests premis, que han arribat a la 21a 
edició, són atorgats per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya i guardonen l’as-
sociacionisme cultural català. 

En aquesta edició, l’Esbart Ciutat Comtal 
ha rebut un reconeixement en l’apartat 
de creativitat en cultura popular i tradici-
onal per l’espectacle D’un temps, que es 
va crear amb motiu del 50è aniversari de 
l’entitat. 

Aquesta obra va comptar amb la partici-
pació d’exdansaires i era un repàs a la 
trajectòria de l’esbart a través dels balls 
més emblemàtics.

Enhorabona!

Espectacle benèfic
Aquest espectacle conjugarà cançons en 
directe amb peces musicals en playback. 

La Unió de Playback Sants-Montjuïc i 
l’Institut Joan Coromines presentaran a 
la Sala de Sant Medir un espectacle de 
música i ball per recollir aportacions en 
benefici d’UNICEF. 
Preu entrada: 4 €
Diumenge 23 de gener a les 17 h

Es convoca les entitats a una trobada el 
proper dissabte 12 de febrer. No hi falteu!

Des de l’equip que coordina el 2n Congrés 
d’Associacions de Barcelona al districte 
de Sants-Montjuïc s’ha decidit reorientar 
el congrés amb la idea de no fer reunions 
per a totes les ponències i centrar el debat 
només en el segon eix, que tracta sobre el 
finançament de les associacions, per po-
der-lo treballar amb més profunditat. 

Així doncs,  s’anul·la el calendari previst i 
es convoca les entitats el proper dissabte 
12 de febrer a les 10.30 h al Centre Cívic 
el Sortidor.

Reorientació del 2n congrés 
d’associacions

Reunions

2n Plenari de FirEntitats 2011
• Presentació propostes eslògan
• Lliurament del full d’inscripció i del full 
d’activitats 
Lloc: Sala de Conferències Cotxeres de 
Sants (Sants, 79)
Dia: dimarts 1 de febrer
Hora: 19 h

Carnaval
Sorteig d’ordre de la Rua
Lloc: Sala de Conferències Cotxeres de 
Sants (Sants, 79)
Dia: dilluns 28 de febrer
Hora: 20 h

Del 18 al 28 de gener del 2011
Sala d’Exposicions Cotxeres de Sants
Sants, 79 Barcelona
Inauguració: 18 de gener a les 19.30 h

Taula intercultural

L’Aula de formació Josep Guinovart 
dedica 3 sessions monogràfiques al 
cooperativisme.

El projecte Barri cooperatiu oferirà 3 ses-
sions dins l’Aula de formació Josep Gui-
novart dedicades al cooperativisme. L’en-
trada és gratuïta, us hi esperem!

• Què és el cooperativisme? Una in-
troducció a les noves formes d’econo-
mia social i responsable. A càrrec d’Elba 
S. Mansilla. Dimarts 25 de gener, sala 
d’actes Cotxeres, 19.30 h

• Què és una cooperativa de treball i 
com funciona? Un taller pràctic per a 
totes aquelles persones interessades a 
muntar una cooperativa de treball. A càr-
rec d’Elba S. Mansilla. Dimarts 1 de fe-
brer, sala d’actes Cotxeres, 19.30 h

• El cooperativisme històric: des dels 
antecedents internacionals fins als 
nostres barris.  Xerrada-debat amb Ivan 
Miró, autor del llibre Les cooperatives 
obreres de Sants. Autogestió proletària 
en un barri de Barcelona (1870-1939)
Dimarts 8 de febrer, sala d’actes Cot-
xeres, 19.30 h

Cooperativisme a Cotxeres


