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Finançament associatiu
En el context actual, un dels aspectes que
més ocupa i preocupa el teixit associatiu
està relacionat amb el finançament. Aquesta tendència es posa de manifest amb els
resultats de l’enquesta sobre necessitats
formatives que trobareu a les pàgines interiors, que confirmen la gestió de subvencions i la captació de fons com a aspectes
prioritaris pel que fa a la formació.
Recentment s’han convocat les subvencions municipals per a entitats i en aquestes
mateixes pàgines us informem sobre la revalidació del conveni del Secretariat amb
l’Obra Social “la Caixa”: aquestes són dues
vies de finançament que teniu a l’abast. Us
animem a optimitzar aquestes vies d’obtenció de recursos i, al mateix temps, a explorar nous camins que permetin una diversificació del finançament de la vostra entitat.

Sants Olímpic 2012

L’acte unitari entre caus, agrupacions i
esplais enguany ens impregnarà d’aromes hel·lèniques.
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NOTÍCIES DESTACADES
Impuls per a projectes socials
L’Obra Social “la Caixa” i el Secretariat
signen un conveni de col·laboració.
El passat dijous 16 de febrer, l’Obra Social “la Caixa” i el Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta van signar un conveni de col·laboració pel qual
aquesta federació rebrà 40.000 €, que es
destinaran íntegrament a diversos projectes socials impulsats per les entitats associades al Secretariat.

Les entitats que vulguin optar a rebre un
ajut hauran de presentar el projecte i el
pressupost de l’activitat a les oficines del
Secretariat.

Aquesta convocatòria s’adreça a projectes
que incideixin sobre els següents àmbits:
• Suport a la tercera edat
• Suport a persones en situació de marginació i exclusió social
• Acollida de dones en situació extrema
• Atenció a la immigració
• Foment del voluntariat

La Festa de Sant Medir
Música, cavalls, carruatges, llaminadures, faves, violetes...

Els esplais, caus i agrupaments dels nostres
barris ja fa anys que organitzen actes conjunts per mostrar la tasca que desenvolupen.
El proper dissabte 10 de març, el Parc
de l’Espanya Industrial serà el punt de
trobada perquè els infants, els monitors i
monitores i les famílies comparteixin una
jornada plena de jocs i activitats. A partir
de les 18 h, el Parc s’obrirà a tothom que
vulgui participar en el final de festa, amb
xocolatada i animació infantil.
Volem felicitar totes aquestes entitats que
treballen per l’educació en el lleure!
Foto El3

La Festa de Sant Medir a la Bordeta començarà el proper dissabte 10 de març al
vespre amb el clàssic concert de la Coral
de Sant Medir, la Coral la Floresta i el Cor
de Noies de Sant Medir. Aquest concert,
com a preludi de la gran festa de l’endemà, sol tenir una gran afluència d’assistents a la parròquia.
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
Amb la col·laboració de:

• Pobresa
• Ocupació/inserció laboral
• Altres finalitats de tipus social i/o assistencial

Al dia següent, 11 de març, la festa de
Sant Medir surt al carrer i ens duu cada
any les primeres olors i llums de primavera
amb un esclat de color i molta animació a
tots els racons de la Bordeta. A les 10.30 h
del matí començarà la cercavila de les colles amb la Banda de la Guàrdia Urbana
a cavall. Durant aquest recorregut, el denominador comú és la il·lusió de petits i
grans i els cavalls estirant de carros i carruatges farcits de persones que projecten
milers de caramels i llaminadures a tot el
veïnat.
A les 10.30 h: Inici de la cercavila.
Constitució, Gavà, Alpens, Guadiana,
Sants, Gayarre, Gavà, Constitució, Toledo, Manzanares, Andalusia, Riera de
Tena, Constitució, Viladecans i Corral.
A les 12 h: Missa Solemne a la parròquia de Sant Medir.
Presentació de les colles i acompanyament musical de la Coral de Sant Medir.
Sortiu al carrer i endolciu-vos!
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Resultats de l’enquesta

Més de 60 entitats han participat en l’enquesta que vam posar en marxa per detectar els temes més interessants a l’hora de
programar un cicle de formació associativa.

El passat mes de febrer vam elaborar una enquesta amb la finalitat de conèixer de primera mà les necessitats formatives
de les entitats associades. Més de 60 associacions van respondre l’enquesta, una dada que significa més d’un 20% de
les entitats del Secretariat, de manera que s’ha pogut recollir una bona mostra que serà molt útil per poder orientar un
cicle formatiu per a entitats.
L’enquesta sobre necessitats formatives es va articular sobre 4
àmbits:

>> Àmbit comunicació
Eines bàsiques de comunicació
Creació de pàgines web
Relacions amb els mitjans de comunicació
Eines 2.0
Xarxes socials

>> Àmbit finançament
Al gener vam organitzar un curs introductori a les
xarxes socials, que va tenir una bona acollida.

Gestió eficaç de subvencions
Captació de fons

>> Àmbit participació
Coordinació i gestió d’equips
Conducció de reunions

>> Àmbit fiscalitat i gestió
Adaptació d’estatuts a la nova llei d’associacions
Fiscalitat per a entitats
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finançament, tant amb la gestió de subvencions com
amb la captació de fons. Aquesta dada es correspon di-

NOTÍCIES DESTACADES

rectament amb el context de crisi econòmica i la necessitat del teixit associatiu de ser més eficaç en l’obtenció de
recursos.

2

Interès per aspectes fiscals

Seguidament, la fiscalitat per a entitats ha estat un altre
dels temes que han generat més respostes, visualitzant la
preocupació per les obligacions fiscals i els impostos.

3

Bloc comunicatiu

A poca distància, ja trobaríem el bloc de propostes de l’àmbit
comunicatiu, amb una preferència per treballar les eines bàsiques de comunicació, la creació de pàgines web i les relacions
amb els mitjans de comunicació.

4

Gestió associativa

La coordinació i gestió d’equips i l’adaptació dels estatuts
a la nova llei d’associacions són propostes que també han
obtingut un bon nombre de respostes, al voltant del 3,70.

5

I per acabar...

Tant les xarxes socials com les eines 2.0 són els elements que
generen menys interès, juntament amb la conducció de reunions, tot i que cal remarcar que mantenen unes puntuacions
elevades, al voltant del 3,50.

Conclusió final
Com a conclusió general, cal remarcar que totes les propostes formatives han obtingut unes puntuacions altes o molt
altes. Aquesta dada fa evident l’interès de les entitats en els
temes proposats, marcant com a prioritaris els àmbits del
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finançament i la fiscalitat.

A partir d’aquesta informació, el Secretariat començarà a dissenyar un cicle de formació associativa, que preveiem que es
pugui posar en marxa a partir del segon trimestre del 2012.
A més, aquesta és una línia que el Secretariat vol potenciar

Puntuacions
1: grau molt baix d’interès
5: grau molt alt d’interès

en un futur i donar-li continuïtat, ja que la formació és una
oportunitat perquè les entitats puguem afrontar millor els
reptes que ens proposem.
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ACTUALITAT
32è aniversari de la Banda i Nous tallers Cotxeres-Casinet
Majorets Triangle de Sants
Els tallers dels centres cívics han afegit
novetats de cara al trimestre abril-juny.

Una diversitat d’activitats enfocada en
diferents temàtiques, totes molt interessants. Des de la cuina més sofisticada a
remeis casolans, internet, anglès...
Feu un cop d’ull a les noves propostes
dels cursos i tallers dels centres cívics!

Per tenir el cos a punt i amb ritme hi ha
dos tallers: Showdance i Hipopilates.
Per als amants de la història: Passejades per Ciutat Vella i Mirant enrere, introducció a l’arqueologia.
I per a les persones que volen descobrir totes les potencialitats de la xarxa, tenim el curs Bàsic 3 Internet avançat.
Com podeu veure són tallers molt interessants que omplen de color, aromes i gustos el gran ventall ja existent dels cursos
de Cotxeres–Casinet.

Aquesta entitat prepara una festa grossa per celebrar el seu aniversari.
Des de fa 32 anys, aquesta entitat omple
els nostres carrers amb música i ambient
de festa: els 50 membres de la banda
s’encarreguen de la música mentre que
20 majorets posen el ball i el ritme.
El proper dissabte 24 de març han preparat una festa molt especial al Casinet
d’Hostafrancs per celebrar el seu aniversari, hi haurà moltes activitats!
Una exhibició al pati del Casinet de la
Banda i Majorets Triangle de Sants donarà pas al dinar de germanor i a una tarda
marcada per la música, el lliurament de
premis i regals i un bon ball que tancarà
una jornada festiva que farà ben visible la
vitalitat d’aquesta entitat.
Comptaran, a més, amb la col·laboració dels
Gegants de Sants i Sants3Ràdio. Entrada
lliure a components, persones associades,
i tots els amics i amigues de la colla. No us
ho perdeu!
Dissabte 24 de març, d’11 a 19 h
Casinet d’Hostafrancs

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en fem
ressò, feu-nos-ho saber:

Per als més llaminers: descobriu noves tècniques i tendències culinàries. En
l’àmbit de la cuina i gastronomia hi ha
nous tallers com Pastisseria a casa, Cuina vegetariana ecològica de temporada,
Rebosteria natural, Cuina del món, Receptes fàcils per a mesos difícils i Tastets
de cuina.

Inscripcions: 5 de març antics talleristes amb domiciliació, 13 de març
antics talleristes sense domiciliació,
20 de març talleristes nous.
Els dies 13, 14, 20 i 21 de març les inscripcions es faran únicament a les Cotxeres de Sants; la resta de dies es podran fer a qualsevol dels dos centres.
Inici trimestre: 10 d’abril.

Per a les persones interessades en les
propietats de les plantes, dos tallers: un
per descobrir les plantes medicinals i un
altre de remeis naturals casolans.
En l’apartat de llengües, us oferim nous
cursos d’anglès.
I si us agrada la jardineria sense sortir
de casa, apunteu-vos a Plantes de balcó
i d’interior.

www.cotxeres-casinet.org

AGENDA
Temporada de Concerts Orquestra Barcelona Filharmonia de l’Orfeó de Sants
Diumenge 18 de març: El Romanticisme
Auditori de Cotxeres de Sants, 18.30 h
Divendres 30 de març: Setmana Santa
Auditori de Cotxeres de Sants, 21.30 h
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Aula de formació Josep Guinovart
La dona i la música
Dijous 15 de març, 19.30 h
Sala d’Actes de Cotxeres
Organitza: Col·lectiu d’Artistes de Sants
Espectacles infantils al Casinet
La Blancaneu
Diumenge 11 de març, 12 h
Entrada: 2 €
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