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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta ha convocat 
un concurs per al disseny del logotip 
de la seva marca. 

Es tracta d’un concurs obert a la par-
ticipació de tothom que ho desitgi, tot i 
que es fa una crida especial a estudiants 
d’art, dissenyadors gràfics i altres profes-
sionals.

A banda del logotip del Secretariat, cal-
drà desenvolupar tres variants de marca, 
corresponents a espais de coordinació 
associativa i a l’òrgan de govern de la 
federació.

El concurs té un premi de 1.200 € per a la 
proposta guanyadora. El termini de pre-
sentació d’originals serà el 2 de maig de 
2011 al Centre Cívic Cotxeres de Sants, 
c. de Sants, 79.

Aquesta iniciativa arrenca de la voluntat 
de renovar la imatge corporativa del Se-
cretariat i adaptar-la a les noves necessi-
tats de la federació. El logotip actual del 
Secretariat, obra de Lluís Arbondo, és vi-
gent des del 1992, a partir d’un redisseny 
d’un logotip previ del mateix autor. 

Després de gairebé dues dècades, la 
Comissió Executiva de la federació ha 
considerat oportú dotar el Secretariat 
d’un nou disseny per a la seva marca, de 
manera que li aporti modernitat i sigui un 
element que respongui adequadament a 
les necessitats del Secretariat.  

Bases del concurs i sol·licitud d’inscripció al 
web:

www.secretariat.cat

El Secretariat convoca un concurs per al disseny del logotip 
de la marca de la federació

La Taula intercultural us presenta un 
projecte d’intercanvi lingüístic: po-
dreu practicar una llengua o fer-la 
practicar, conèixer gent diversa en un 
ambient amigable, entrar en contacte 
amb persones d’altres cultures...

Aquesta iniciativa sorgeix amb l’objectiu 
de posar en relació persones de diferents 
orígens i d’aprofitar la riquesa lingüística 
existent. 

Quina llengua pots oferir? Quina llen-
gua vols practicar?
En aquest projecte, no només podràs 
practicar i fer practicar una llengua, sinó 
que tindràs l’oportunitat de trobar-te amb 
persones provinents d’altres països i 
conversar-hi: podreu parlar del temps, de 
les tradicions i costums d’arreu del món,  
de les vostres aficions... Aquesta és una 
activitat totalment gratuïta i voluntària.

Informació i inscripcions:

www.secretariat.cat
projectes@secretariat.cat

 Intercanvi lingüístic

Cloenda del 2n Congrés d’as-
sociacions de Barcelona
Arriba la fase final del congrés, després 
de més de 6 mesos d’intensa activitat en 
els quals s’han realitzat nombrosos de-
bats territorials i sectorials. 

Ja es comencen a apuntar algunes pro-
postes, com ara la necessitat de renovar 
el discurs per part de les associacions, 
rejovenir les entitats, reforçar les coor-
dinacions associatives del territori, uni-
ficar criteris per a l’ús de l’espai públic... 
Aquestes són algunes de les reflexions 
sorgides des del teixit associatiu de la 
ciutat durant el congrés. 

Les conclusions d’aquestes trobades 
es portaran a votació el 30 d’abril en 
l’acte de cloenda. Les mesures con-
sensuades finalment configuraran les 
bases per a l’elaboració del Pla de Su-
port a l’Associacionisme de Barcelona, 
a aplicar durant el període 2011-2015 
pel govern municipal entrant.

L’acte de cloenda se celebrarà el proper 
dissabte 30 d’abril al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (Monta-
legre, 5).

Una de les trobades sardanistes més im-
portants d’arreu de Catalunya és l’Aplec 
de la Sardana de Sants, que enguany ar-
riba a la 24a edició.

L’aplec està organitzat per la Federació d’As-
sociacions i comissions de carrers de la Festa 
Major de Sants. Hi participaran les següents 
cobles: La Selvatana, Mediterrània i La Prin-
cipal del Llobregat.
         
Diumenge 10 d’abril. Matí 10.30 h, tarda 
16.30 h. Parc de l’Espanya Industrial

24è Aplec de la Sardana de Sants 
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fer sentir la teva veu. A continuació et facilitem la informació bàsica sobre la consulta 
sobre la independència:

El 10 d’abril és molt a prop, quins han estat els grans rep-
tes de Sants-Montjuïc Decideix?
Diria que els reptes han estat bàsicament tres: existir, donar-

nos a conèixer i finalment organitzar-nos per a la consulta.

Heu fet previsions de participació a la consulta? 
No ens marquem cap objectiu perquè no seria prudent. El vot an-

ticipat està anant molt bé, serveix per recollir vots però també per 

fer difusió i donar a conèixer la consulta, i això també és molt im-

portant. Ser capaços de generar aquest debat, que se’n parli a les 

botigues, a casa, al bar, al carrer... Al marge de la participació o el 

resultat de la consulta, crec que això serà el més important.

La celebració de la consulta és la culminació a molts me-
sos de feina, què en destacaries?
Durant més d’un any, tot un grup de persones de procedències i 

sensibilitats diverses han estat capaces de treballar intensament, 

posar-se d’acord, organitzar-se i no enfadar-se. Hi ha hagut molt 

bona sintonia i hem treballat amb molta confiança.

Per què han servit les diverses onades de consultes? 
Per als que volem que algun dia es faci aquesta pregunta de 

manera vinculant, ens serveix per creure que serà possible. 

Les consultes també serveixen per adonar-nos que podem in-

cidir en el debat polític sense dependre dels partits. I, finalment, 

serveixen per perdre la por no ja a contestar la pregunta, sinó a 

fer-la: aquest canvi l’estem notant sobretot en la gent gran. En 

definitiva, s’ha normalitzat el debat sobre el nostre futur com a 

país, fa 10 anys això hauria estat impensable.

Com valores la resposta d’entitats i voluntariat del districte?
Ha estat molt bona i, de fet, imprescindible. Les xifres evidenci-

en aquest suport, a més en els moments clau la gent ha respost: 

per la Festa Major de Sants, en el Decidim fer festa, per al 10 

d’abril... Fa molt de temps que al barri, més enllà de mobilitza-

cions i reivindicacions puntuals, no s’havia donat un moviment 

tan massiu de manera sostinguda... Això té molt mèrit. 

I després del 10 d’abril?
La plataforma Sants-Montjuïc Decideix es dissoldrà, però que-

daran els ponts i les connexions que hem establert. En definiti-

va, ens ho hem passat molt bé, hi ha hagut molt bon ambient. 

A més, en aquesta iniciativa sobretot hi havia molta feina a fer, 

i això ens ha unit com a grup. 

Entrevista amb Bruno Díaz, portaveu de Sants-Montjuïc Decideix

Qui pot votar? Tots els residents a Barcelona més grans de 16 anys, 
amb independència del seu origen o nacionalitat.

Què he de dur per votar?
Has d’acreditar que resideixes a Barcelona, mitjan-
çant el teu DNI, NIE o certificat d’empadronament (el 
pots sol·licitar a l’Ajuntament).

Què votem?
Si estem d’acord o en desacord amb què la nació ca-
talana esdevingui un estat de dret independent, de-
mocràtic i social, integrat a la Unió Europea.

Què podem votar? Sí, no o en blanc.

On podrem votar? A 32 col·legis electorals distribuïts arreu del districte. 
Horari: de 9 a 20 h.
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NOTÍCIES DESTACADES

Per democràcia. 
Per llibertat. 
Per capitalitat. 
Per responsabilitat. 
Pel futur. 

El 10A, nosaltres decidim!

El Secretariat, la Coordinadora d’entitats del Poble-sec i 
la Unió d’entitats de la Marina van donar suport a la con-
sulta des del primer moment.
Vam tenir clar que aquesta era una iniciativa que arrencava 

de la societat civil, de la base, i que a més era profundament 

democràtica. Així que no vam tenir cap dubte a impulsar-la i 

donar-hi suport. 

Unes quantes xifres: 66 entitats, més de 800 persones 
adherides i 534 persones voluntàries. Sants-Montjuïc De-
cideix ha demostrat una alta capacitat de mobilització i 
participació. 
Crec que s’han donat unes circumstàncies que han afavorit 

aquesta resposta i que la ciutadania ha tornat a demostrar 

que amb pocs recursos i moltes ganes de treballar i tirar en-

davant es poden fer realitat moltes coses. Els nostres barris 

tenen una llarga tradició associativa, és veritat, però estic se-

gura que per a molts dels voluntaris i voluntàries aquesta és la 

primera experiència en un moviment col·lectiu, i això és molt 

positiu. 

Com valores la feina feta per Sants-Montjuïc Decideix?
L’organització ha demostrat una gran capacitat de treball i co-

ordinació, fa més d’un any que es va començar a dibuixar 

l’organització de la consulta. Tot aquest camí ha significat un 

gran esforç i molta feina: reunions, assemblees d’entitats, or-

ganització del vot anticipat, captació de voluntariat... I torno 

a repetir, em sembla molt important que sigui un moviment 

sorgit de la base, de la ciutadania.

Quina és la importància de la consulta del 10 d’abril?
És una oportunitat per fer sentit la nostra veu i posar de ma-

nifest quin país volem. El proper 10 d’abril, tant de bo molta 

gent voti i s’expressi lliurement sobre el futur del país, sense 

complexos, sense pors. 

Entrevista amb Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

66 entitats adherides

534 voluntaris/àries

812 persones adherides1  Carrer de Sants - Cotxeres de Sants (Sants, 79)

2  Carrer de Sants - Carrer Premià (Sants, 36)

3 Plaça del Centre (Pl. del Centre, 6)

4 Escola Pràctiques-2 (Melcior de Palau, 138)

5  Castellers de Sants (Vallespir, 28)

6 Escola Barrufet (Ptge. Vapor Vell, 7)

7 AV Badal, Brasil, Bordeta (Daoiz i Velarde, 30)

8 Centre Social de Sants (Olzinelles, 30)

9 Jardins de Can Mantega (Joan Güell, 80)

10 Carrer de Sants - Rambla Badal (Sants, 259)

11 Rambla Brasil - Avinguda Madrid (Rambla Brasil, 61)

12 Plaça Olivereta - Club Esportiu Mediterrani (Canalejas, 54)

13 Carrer Arizala - Carrer Regent Mendieta (Arizala, 53)

14 Escola Proa (Almeria, 57)

15 Escola Gayarre (Gayarre, 54)

16 ACE Sansur (Ptge. Andalusia, 9)

17 Carrer Moianès - Carrer Leiva (Leiva, 20)

18 Parròquia Sant Medir (Constitució, 17)

19 Escola Francesc Macià (Gran Via Corts Catalanes, 371)

20 Escola Joan Pelegrí (Consell de Cent, 18)

21 Casal Jaume Compte (Muntadas, 24)

Col·legis electorals a 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta

www.santsmontjuicdecideix.cat
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ACTUALITAT

AGENDA

Amb motiu de les eleccions municipals, 
l’emissora local Sants 3 Ràdio organit-
zarà un debat amb públic a les Cotxeres 
de Sants amb els alcaldables del PSC, 
CIU, PPC, ICV-EUiA i ERC (Unitat per 
Barcelona), per tal que ens expliquin les 
seves propostes per als nostres barris. 

La cita serà el proper dimecres 4 de maig 
a les 19 hores, i el debat també es podrà 
seguir en directe per la ràdio i a través del 
portal de notícies www.el3.cat. 

A la part final del debat, els representants 
de les federacions d’entitats de Sants-
Montjuïc preguntaran als polítics sobre 
aquells temes del barri que ens afecten. 

L’acte, que és obert a tot el veïnat i a les 
entitats, acabarà amb un refrigeri on de ben 
segur podrem intercanviar un munt d’opini-
ons amb els candidats, us hi esperem! 

Debat amb els alcaldables 

Inscripcions obertes a  partir de l’11 
d’abril. 

La Unió Excursionista de Catalunya a 
Sants organitza la Caminada Sants-
Montserrat, que té per objectiu fer el re-
corregut que uneix Sants amb Montserrat  
per camins de muntanya.

La sortida es farà a les 17 h del dissabte 14 de 
maig a la Plaça de Sants i l’arribada serà a la 
Plaça del Monestir de Montserrat l’endemà.

S’ha situat el sostre de la caminada en 
300 participants, us hi podreu inscriure 
fins al 12 de maig.

Més Informació, inscripcions i pagament:
www.uecsants.org

La Sants-Montserrat!

Ja és a punt la 6a edició de la Mostra 
de Comerç al carrer, organitzada per 
les associacions de comerciants de 
Sants i de Creu Coberta.

La gran artèria comercial dels carrers de 
Sants i Creu Coberta viurà el proper dis-
sabte 30 d’abril una jornada molt intensa: 
arriba una nova edició de la Mostra de 
comerç al carrer, una activitat que posa 
de relleu la vitalitat del teixit comercial 
dels nostres barris.

De la plaça Espanya fins a la cruïlla amb 
l’avinguda Madrid, us esperen més de 
2 km amb activitats i propostes molt in-
teressants: botigues al carrer, titelles, 
actuacions durant tot el dia en diversos 
escenaris, inflables... 

No us ho perdeu!
Dissabte 30 d’abril
De 10 a 21 h

El comerç surt al carrer

   Aula de Formació Josep Guinovart
     Filosofia, Democràcia i despolitització,
     a càrrec de Manel Villar.
     Sala d’actes Cotxeres de Sants
     Dimarts 5 d’abril, 19.30 h
 

  Divendres Faràndula
     Teatre amb: La Quadra Màgica
      Casinet d’Hostafrancs
      Divendres 8 d’abril, 20.30 h
      Entrada 5 €

   Espectacles infantils al Casinet
      La Caputxeta i el llop de la Cia.
      Magatzem d’arts
      Casinet d’Hostafrancs
      Dimenge 10 d’abril, 12 h
      Entrada 2 €

   Diada de Sant Jordi. Recital de poesies 
        

        Dissabte 23 d’abril
        Masnou, 9

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Volem que l’infoSecretariat sigui un 
punt de trobada entre les entitats, un 
bon canal de comunicació per saber 
què es cou en el teixit associatiu. Les 
entitats teniu molt a dir-hi, així que si 
esteu realitzant algun projecte o activi-
tat interessant i voleu que ens en fem 
ressò només cal que ens envieu la in-
formació i mirarem de fer-ne difusió.

info@secretariat.cat

La Flauta Màgica
Actuació de les Pallasses Trinas i activi-
tats musicals amb entitats del barri.
Escola Gayarre
Dissabte 9 d’abril, de 12 a 14 h
Entrada gratuïta

Futbol i dansa
De 16.30 a 17.30 h: Taller de futbol
amb ACE Sansur.
De 17.30 a 18.30 h: El hip-hop del barri   
Escola i Institut Lluís Vives
Dissabte 16 d’abril a la tarda
Entrada gratuïta 

Organitza: Temps de Barri, Temps Edu-
catiu Compartit

TEMPS DE BARRI
Activitats del mes d’abril

Organitzada per l’AV i comerciants El 
Triangle de Sants i el Grup d’Opinió 
Àmfora


