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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Per tercera vegada, la Comissió orga-
nitzadora del Correllengua de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta ha convocat 
un concurs de cartells per il·lustrar 
l’edició d’enguany. 

Una vegada finalitzat el termini de pre-
sentació de cartells al concurs, l’edició 
d’enguany del Correllengua ja té imatge. 
Amb un total de 9 propostes presenta-
des, la Comissió organitzadora va triar el 
cartell guanyador, que serà la imatge del 
Correllengua del 2011 als nostres barris.

L’obra guanyadora és de Marta Pons Bellés, 
una jove resident de la plaça d’Osca de Sants.

Aquesta és la primera activitat del Cor-
rellengua, que se celebrarà el proper 22 
d’octubre a la plaça de Sants. La comis-
sió organitzadora es troba en aquest mo-
ment programant les diverses activitats 
que configuraran aquesta jornada. 

El denominador comú del Correllengua 
continua sent el mateix: fomentar la llen-

gua i cultura catalanes en un ambient 
festiu i reivindicatiu, mostrant la vitalitat 
de les expressions culturals catalanes.

El Correllengua 2011 ja té cartell

Quan l’estiu obre els ulls ens arriben 
les ganes de fer activitats al carrer, 
una bona opció és el Cinema a la fres-
ca, tot un clàssic a Cotxeres.

Des del 16 de juny fins al 21 de juliol, 
cada dijous a les deu del vespre, com 
cada any, projectarem una selecció de 
pel·lícules de primera fila. 
Feu un cop d’ull a la programació:

16 de juny: Ágora
30 de juny: La Xarxa Social
7 de juliol: Cinc minuts de glòria
14  de juliol: Pa negre
21 de juliol: Amador

Passatge de Fructuós Gelabert
22 h, entrada gratuïta
Més informació: www.cotxeres.org

Cinema a la fresca

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

El Consorci per a la Normalització Lin-
güística, a través del CNL de Barcelona, 
ofereix a les entitats associades al Se-
cretariat diversos serveis per millorar 
el coneixement i l’ús del català. 

    Cursos de català
De tots els nivells i de diferents especi-
alitats, la majoria d’aquests cursos són 
gratuïts i només tenen el cost del mate-
rial didàctic. El CNL pot estudiar la pos-
sibilitat d’impartir-los a la vostra entitat.

    Assessorament lingüístic
Gratuït per a les entitats que tenen dificul-
tats a l’hora d’elaborar textos en català.

Si en voleu més informació o us interes-
sa algun d’aquests serveis, envieu un 
correu electrònic a: 
dinamitzacio.sants@cpnl.cat 

Un juny amb moltes activitats
El passat 7 de juny es va celebrar l’as-
semblea del Secretariat, en la qual es 
va aprovar l’informe de gestió i el pla 
de treball del 2011. A més, es van in-
corporar 27 noves entitats que han 
passat a formar part de la federació, de 
manera que actualment el Secretariat 
té 289 associacions. A més, es va pre-
sentar la proposta guanyadora del nou 
logotip del Secretariat, obra de Glòria 
Comellas Rojas, que a partir d’ara serà 
la nostra identitat corporativa. 

Uns dies abans, el teixit associatiu dels 
nostres barris havia tornat a sortir al 
carrer per Firentitats. La 10a edició de 
la mostra, que va tenir més presència 
d’entitats que mai, va acollir Fes-te al 
carrer i la primera Festa intercultural, 
dues activitats que van enriquir encara 
més la jornada.

Cursos de català i assessora-
ment lingüístic

     Assaig en companyia
Actuació de dansa amb diversos ballarins 
i una selecció d’estudiants de CAL ARTS i 
d’alumnat del curs d’estiu.
Dilluns 4 de juliol, 20.30 h Casinet
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Al març, el Secretariat va convocar un concurs per a la renovació de la marca del 
logotip de la federació. Tres mesos més tard, en el marc de l’assemblea general 
d’entitats, la proposta guanyadora es va presentar a les entitats: aquí en teniu el 
resultat.

Entrevista amb Glòria Comellas Rojas, autora del nou logotip del Secretariat

Glòria Comellas Rojas

Perfil professional
Formació: Tècnic Superior en Gràfica Publicitària, 
EA Serra i Abella (l’Hospitalet de Llobregat), 2003.

Experiència professional: Després d’acabar la 
formació, va treballar en un petit estudi de disseny, 
posteriorment es va incorporar al departament de 
comunicació d’una empresa com a dissenyadora 
gràfica, en el qual treballa des de finals del 2006. 
Compagina aquesta ocupació amb col·laboracions 
puntuals com a freelance, sobretot en l’àmbit del 
disseny editorial i la imatge corporativa.

Ets la guanyadora del concurs del logotip i, a més, ets veïna de 
Sants... Coneixies el Secretariat?
Directament no, tot i que sabia que tenia relació amb els centres 
cívics i altres activitats del barri perquè havia vist el logotip en di-
versos cartells i material publicitari. Quan vaig decidir presentar-
me al concurs, vaig informar-me a través de la pàgina web del Se-
cretariat i vaig veure que es tractava d’una federació d’entitats molt 
arrelada al territori, que tenia un vessant de coordinadora i que al 
mateix temps gestionava equipaments esportius i culturals.

Com et vas assabentar del concurs?
Doncs va ser una mica de casualitat, vaig veure la notícia del con-
curs en un diari de premsa local i vaig decidir presentar-m’hi.

En què et vas basar a l’hora de fer el logotip? Quin creus 
que és el seu punt fort?
Tenia clar que volia que fos senzill però que al mateix temps 
tingués força. La idea del treball en xarxa i de participació es 
representa amb la bafarada, a més penso que aquest element 
pot tenir molt de joc i es podrà utilitzar en diverses aplicacions. 
A més, considero que justament per aquesta simplicitat podrà 
superar amb bona nota el pas del temps.

Havies participat en altres concursos?
Aquesta és la primera vegada i el resultat ha estat molt bo, així 
que no descarto tornar a repetir l’experiència.

Un nou logotip 
per al Secretariat d’avui i de demà
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NOTÍCIES DESTACADES

Podeu descarregar-vos les diverses apli-
cacions del nou logotip i de les submar-
ques clicant a:

Cromatisme
La nova identitat visual del Secretariat havia de conservar el co-
lor vermell, en un clar nexe d’unió amb l’antic logotip.

Denominació
Aposta per la denominació simplificada “Secretariat” responent a 
un criteri de senzillesa i practicitat. 

Format
Se sol·licitaven preferentment propostes de format horitzontal per 
facilitar-ne la inclusió en els diversos materials publicitaris.

3 idees
sobre el nou logotip

Participació, intercanvi
La bafarada que substitueix el punt de la “i” representa el Secre-
tariat com un espai de diàleg i d’intercanvi, de participació entre 
les persones.

Treball en xarxa, unitat
L’asterisc simbolitza el Secretariat com a punt de trobada de les 
diferents entitats, allò que tenen en comú.

Proximitat, ciutadania
L’ús de la lletra minúscula confereix un aspecte de proximitat.

Versió 1 tinta Versió escala de grisos Versió negatiu

3 requeriments
que havia de complir el logotip

3 elements
a tenir en compte

www.secretariat.cat/nou-logotip

Progressiva incorporació del nou logotip
A partir d’ara, s’obre un procés de convivència entre els dos logo-
tips, ja que exhaurirem els materials impresos amb l’antiga imat-
ge. Malgrat això, els nous materials ja inclouran el nou logotip i la 
pàgina web ja l’incorpora.

Les entitats associades i organismes i institucions amb els quals col-
laborem també hauran de substituir el logotip, podeu descarregar-
vos-en diverses aplicacions de la pàgina web del Secretariat.

Variants de marca
De moment, s’han desenvolupat 3 variants de marques que es 
corresponen a la Taula intercultural, la Taula d’esports i la Comis-
sió Executiva.

A l’abast de tothom
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ACTUALITAT

Ja s’han recollit tots el treballs cor-
responents als Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta.

Aquestes propostes ara estan en mans del 
jurat, que properament es reunirà per deter-
minar quins han estat els treballs més ben 
elaborats.

Enguany s’han presentat al certamen 37 
participants, amb un total de 45 treballs, 
21 dels quals opten al premi Flor Natural, 
15 a la Viola d’or i 9 a l’Englantina.

A primers de setembre, en una data en-
cara no concreta, es farà el lliurament 
d’aquests premis a la Sala de Plens del 
Districte de Sants-Montjuïc.

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la BordetaCurs internacional de dansa

Enguany se celebra la 25a edició 
d’aquest prestigiós curs que tindrà lloc 
del 27 de juny al 29 de juliol al Casinet.

Dansa clàssica, contemporània, teatre 
musical, claqué, hip-hop, circ, jazz, street 
dance... Aquesta és una petita mostra 
dels diversos estils que es treballaran en 
aquest curs de dansa. 

La qualitat del professorat, de gran prestigi 
tant en l’àmbit nacional com internacional, 
és garantia per assolir un dels objectius 
d’aquest curs: fomentar i ampliar la possi-
bilitat d’apropar la dansa als infants, joves i 
persones adultes que busquin en aquesta 
disciplina una forma d’expressió.

Aquest curs està organitzat per la Com-
panyia Juvenil de Ballet Clàssic de 
Catalunya.

Exposicions de Tallers 
Cotxeres-Casinet

Des del 14 de juny i fins al 2 de juliol 
podrem veure exposades una mostra 
de les obres dels tallers d’expressió 
plàstica que s’imparteixen al Casi-
net d’Hostafracs i a les Cotxeres de 
Sants.

Aquesta és una bona oportunitat per 
veure el resultat de nombrosos tallers 
que es realitzen als centres cívics: joie-
ria, enquadernació, dibuix i pintura, res-
tauració de mobles, patchwork... 

I de cara al proper curs, us avancem que 
ja podeu consultar la programació d’oc-
tubre a juny:

www.cotxeres.org

A finals de juliol podreu gaudir de l’acte 
de cloenda del curs al Casinet, amb la 
representació de Coppelia.

27 i 28 de juliol: a les 18 h i 20.30 h

Per segon any consecutiu, l’IDEC-
Universitat Pompeu Fabra ofereix a 
les entitats associades al Secretariat 
descomptes en postgraus.

Gràcies a un conveni de col·laboració, 
disposem d’un 10% de descompte en la 
matrícula de dos programes de postgrau 
que poden ser interessants per a les 
persones vinculades al món associatiu.  

Postgrau de Dinamització de Projec-
tes en Envelliment Actiu: per a perso-
nes vinculades a associacions i fundaci-
ons privades (ateneus, casals, centres 
culturals, ONG, empreses de serveis 
especialitzades en lleure, cultura, gent 
gran, etc.). Disponible una beca del 
25% de descompte.

Postgrau en Animació Sociocultural 
i Desenvolupament Comunitari (Ges-
tió de projectes): per a persones que 
col·laboren i gestionen les activitats de 
les associacions, fundacions,  entitats 
culturals, centres cívics, etc. Disponi-
bles 2 beques del 25% de descompte.
Us agrairem que pugueu difondre 
aquesta informació entre les persones 
associades a la vostra entitat. 

Per a més informació: 
info@idec.upf.edu o  93 542 18 50

Descomptes en postgraus

Un nou número de La Revista
Es presenta un nou número de La Re-
vista, una publicació que impulsen di-
verses entitats culturals dels nostres 
barris. 

Ja podeu consultar un nou número de 
La Revista, que arriba aquest mes al 4t 
número. Aquesta publicació semestral, 
impulsada per diverses entitats culturals 
dels nostres barris, ofereix una mirada 
crítica i de reflexió al voltant de la creació 
artística.

En aquest número podreu trobar-hi ar-
ticles sobre el cant coral, la carrera ar-
tística de Conxa Ibáñez, els Jocs Florals 
o els premis Ateneus 2010 guanyats 
per l’Esbart Ciutat Comtal, per exemple. 
Podeu consultar la revista digitalment a 
www.secretariat.cat


