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NOTÍCIES DESTACADES

Del 16 al 22 de febrer, els nostres barris 
viuran a ritme de Carnaval! Aquest any, 
els nostres barris fan un homenatge molt 
sentit a una alemanya que segur que co-
neixeu: ens referim a “Angela Merkel, la 
nostra molt honorable presidenta”.

El proper dijous 16 de febrer, Dijous Gras, 
començaran els actes del Carnaval amb 
el tradicional Arribo, que sortirà de Cot-
xeres per iniciar un itinerari per diversos 
punts dels nostres barris, arribant fins al 
ball de l’Arribo. Per anar escalfant motors 
entre els més menuts, a principis de set-
mana una ambaixada recorrerà diversos 
centres educatius anunciant l’arribada de 
Sa Majestat Carnestoltes.

La traca més forta arribarà dissabte, amb 
un matí dedicat als més petits: hi haurà la 
cercavila del Carnaval infantil, xocolatada 
i tallers al Parc de l’Espanya Industrial. 
Per primera vegada, el Carnaval infantil 
també comptarà amb premis a les millors 
comparses per premiar la fantasia, l’origi-
nalitat i la imaginació. I si voleu agafar for-
ces, no us perdeu el Ranxo de Carnaval!

Ja a la tarda, es presentarà l’acte central del 
Carnaval, la gran Rua que començarà a les 
17.30 h dels carrers Sants-Badal i que arri-
barà fins a Creu Coberta-Béjar, en una gran 
desfilada que comptarà amb més de 40 
comparses d’arreu de la ciutat, la xifra de par-
ticipació més elevada dels últims anys. 

I per tancar uns dies de gresca i molta 
disbauxa, dimecres 22 de febrer es farà 
el lliurament de premis, l’enterrament del 
Carnestoltes i la sardinada popular.

Sortiu al carrer i gaudiu-ne!

Per a més informació:
www.cotxeres.org

Amb la col·laboració de:

Impulsem la formació asso-
ciativa

La formació associativa és una línia que 
el Secretariat vol impulsar fermament 
durant el 2012, oferint l’oportunitat d’en-
riquir els coneixements i les capacitats 
a les persones que formen part del teixit 
associatiu.

Com a primer pas, al gener vam organit-
zar un curs introductori a les xarxes so-
cials, amb una molt bona acollida. Amb 
l’objectiu d’adaptar-nos molt a les vos-
tres necessitats, hem preparat una en-
questa per detectar quins són els temes 
que poden interessar més a les entitats 
associades, distribuïts en quatre grans 
blocs: comunicació, finançament, par-
ticipació i fiscalitat-gestió. Aquesta en-
questa estarà activa fins al 29 de febrer, 
podeu emplenar-la digitalment clicant a 
www.secretariat.cat/enquesta-cursos

Arriba el Carnaval, arriba la festa!

Durant el 2012, el Secretariat ha ampliat 
la cartera de serveis que ofereix a les en-
titats associades i, al mateix temps, n’ha 
mantingut el preu dels que tenen cost.

Amb l’objectiu de fomentar la tasca del tei-
xit associatiu, el Secretariat ofereix nom-
brosos serveis a les entitats: ens referim 
a elements que faciliten el funcionament 
de les associacions com per exemple les 
fotocòpies o la cessió d’espais, l’assesso-
rament, la difusió d’activitats, el préstec i 
lloguer de materials... 

Alguns serveis tenen cost per garantir-ne 
la viabilitat, com ara tot el bloc de lloguer 
de materials: tenint en compte la situació 
actual, hem mantingut per al 2012 els ma-
teixos preus que l’any anterior.

I com a noves incorporacions en l’apartat 
de préstec, us presentem 2 elements que 
poden donar molt de joc en activitats de 
carrer orientades als infants: la Cucafera 
Colorins i l’ociteca, una maleta amb ma-
terial esportiu per promoure jocs coopera-
tius i activitats esportives.

www.secretariat.cat/serveis

Serveis a les entitats

L’art s’apropa a l’esport amb una expo-
sició del Col·lectiu d’Artistes de Sants.

Fins al 19 de febrer, l’exposició Art i Esport 
estarà ubicada al vestíbul del Centre Es-
portiu Municipal la Bordeta i a continuació 
es muntarà a la instal·lació de l’Espanya 
Industrial fins al 5 de març. Aquesta expo-
sició és una mostra de diverses obres pic-
tòriques inspirades en l’esport, a càrrec de 
diversos membres del Col·lectiu d’Artistes 
de Sants. 

Les nostres instal·lacions esportives acu-
llen de manera periòdica exposicions de 
temes diversos. 

Tot i que no és un espai pròpiament pensat 
per fer-hi exposicions, tenen el valor afegit 
de poder arribar a un gran públic.

Exposició Art i Esport
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El 31 de gener es van realitzar les elec-
cions dels representants d’entitats al 
Consell dels Centres Cívics.

Al 2012 calia fer la renovació dels repre-
sentants de les entitats i de les persones 

de tallers i de la gent gran que formen part 
del Consell dels Centres Cívics.

Una cinquantena d’associacions van par-
ticipar en les eleccions. A continuació us 
presentem els resultats de les votacions 
pel que fa als representants de les enti-
tats, tenint en compte que les 3 entitats 
més votades seran les que formaran part 
del Consell:

• Sants 3 Ràdio (Oleguer Forcades i 
Rabassa)

• Col·lectiu d’Artistes de Sants (Enric 
Maso Valls) 

• CAL de Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta (Ramon Sugranyes i Domingo) 

Eleccions al Consell dels Centres Cívics Cotxeres-Casinet

AGENDA
 Concert de música clàssica

Continua la temporada de concerts de 
l'Orquestra Filharmonia de l'Orfeó de Sants:

Classicisme simfònic: Haydn i Mozart
Casinet d’Hostafrancs 
Diumenge 26 de febrer
Hora: 18.30 h

Foto: El3

Cada any us demanem que ens co-
muniqueu si hi ha hagut canvis en les 
dades de la vostra entitat, aquest pro-
cediment és molt important.

Us recordem que en l’Assemblea del Se-
cretariat de l’any 2005 es va acordar que 
les entitats acreditessin el seu nombre 
de persones associades amb la finalitat 
d’introduir una ponderació de vot en les 
assemblees. El termini finalitzarà el 15 de 
març.

Cada entitat, per tant, tindrà dret a un 
nombre determinat de vots en funció del 
seu nombre de persones associades. 

Així mateix, si hi ha hagut canvis en les 
dades de contacte de la vostra entitat, us 
agrairem que ens ho comuniqueu com 
més aviat millor per garantir una bona co-
municació.

Actualització de dades i pon-
deració de vots

Pinxo, el pica-soques enamorat
Companyia La Closca titelles
Casinet d'Hostafrancs
12 h, preu: 2 €
Diumenge 12 de febrer

 Espectacles infantils 

De la mà de la Taula intercultural del Secre-
tariat ens arriben dues mostres molt par-
ticulars, una d’itinerant als centres educa-
tius i una de fixa a les Cotxeres de Sants.

Exposició Metro Harraga

Del 21 de febrer al 3 de març, tindrem a les 
Cotxeres aquesta exposició de l’Associació 
Sociocultural La Muga sobre el trajecte mi-
gratori de risc que fan menors africans des 
d’Àfrica fins a Europa. Aquesta exposició 
l’han feta joves que han realitzat aquest 
viatge i que ara viuen entre nosaltres. Els 
centres educatius dels nostres barris tindran 
l’oportunitat de treballar aquesta qüestió i 
venir a veure-la; els joves que la van fer i 
les entitats de la taula intercultural els faran 
visites guiades.

Si teniu interès a venir a veure-la i rebre visi-
tes guiades, feu-nos-ho saber!

Exposició Paraules immigrades

Des del mes de gener, l’exposició que va fer 
l’alumnat de segon d’ESO de l’Institut Llo-
bregat de l’Hospitalet sobre l’origen de les 
paraules ha començat a voltar pels instituts 
i escoles dels nostres barris, per tal que 
l’alumnat debati sobre la riquesa lingüística 
i cultural existent, s’adoni que cal acollir les 
persones com ho hem fet amb les paraules 
i els productes, etc. Les entitats de la Taula 
intercultural realitzen les visites guiades.

Si voleu acollir l’exposició al vostre centre 
educatiu o entitat, només cal que ens ho 
digueu!

projectes@secretariat.cat
Tel. 93 291 89 41

Dues exposicions singulars

 Aula Josep Guinovart
Les categories sofístiques, una forma 
d’aproximar-se a les causes de la crisi 
econòmica actual.

A càrrec de Manel Villar, de Fent Història

Sala de Conferències Cotxeres de Sants
Entrada lliure
Dimarts 14 de febrer, 19.30 h

Si esteu realitzant algun projecte o acti-
vitat interessant i voleu que ens en fem 
ressò, feu-nos-ho saber:      

info@secretariat.cat

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

 Reunions de Carnaval
• Sorteig d’ordre de la Rua. 
Sala de conferències Cotxeres, 19.30 h 
Dilluns 13 de febrer

• Reunió final de Carnaval. 
Sala d’actes Cotxeres. Dimarts 14 de febrer 


