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Convocats els Jocs Florals
de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta

Ja s’han presentat les bases per a
l’edició del 2012: el termini de recepció d’obres finalitzarà l’11 de maig.
Les entitats impulsores dels Jocs Florals
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta han
tornat a convocar aquests premis per a
l’edició del 2012, la tercera després que
es recuperessin al 2010.

www.elsjocsflorals.cat

Aquell mateix any, ja van passar a formar
part de la Federació de Cors de Clavé i
van debutar per Pasqua sota la direcció
del mestre J. Figueres.
Al llarg dels anys, el cor es va anar consolidant: el nombre de cantaires va augmentar i al 1949 es va formar una banda
de trompetes i tambors. Fent un salt fins
al 1990, ens trobem amb una novetat:
l’Elisenda Torner va agafar la batuta de
la direcció i al curs 97-98 impulsa ampliar
l’harmonia de les melodies en les partitures del cor incorporant una corda de veus
femenines. D’aquesta manera, la Vinya
de Sants es va convertir en una massa
coral mixta, un fet que avui continua plenament vigent.
Ja situats en l’actualitat, la Societat Mas-

sa Coral la Vinya de Sants, dirigida pel
mestre Xavier Martín, tornarà a ser l’encarregada d’omplir novament els nostres
carrers de caramelles.
La cita serà el proper dissabte 14
d’abril del 2012, en un itinerari que recorrerà diversos punts del territori.
Des d’aquí volem felicitar els integrants
d’aquesta entitat per apropar-nos les
caramelles des de fa 67 anys i omplir la
Pasqua de la seva música.
Per a més informació:
www.secretariat.cat

6a hora per a tothom!
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Per una educació de qualitat, recuperem la 6a hora!
a

hora pe

Es presenten tres categories: “Viola”,
“Englantina” i “Flor Natural”, que es corresponen a composicions poètiques sobre la pàtria, la fe i l’amor respectivament,
seguint els paràmetres clàssics dels Jocs
Florals però adaptats als nous temps.
Com a novetat d’aquest any, s’editarà un
punt de llibre sobre els Jocs Florals que
es podrà trobar a diversos equipaments
estratègics dels nostres barris.

Al 1945, en un bar situat a l’actual carrer
de Riego, un grup d’amants de la música van fer realitat la idea de formar un
cor d’homes. La iniciativa va quallar i es
va constituir l’entitat, que va ser batejada
amb el mateix nom del local on es reunien i assajaven: La Vinya de Sants.
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El Secretariat també està estudiant diverses aportacions al PAM i al PAD: us oferim
la possibilitat que ens feu arribar les vostres propostes perquè la Comissió Executiva valori si s’hi pot sumar i, d’aquesta manera, unir esforços amb l’objectiu
d’avançar cap a una societat millor. Us
recordem que el termini de presentació de
propostes finalitzarà el proper 3 de maig.

Sota d’un salze sentada una nina, trena
joiosa son ric cabell d’or, ai sí...

totho

L’Ajuntament de Barcelona ha obert el
procés de participació del Pla d’Actuació
Municipal (PAM) i del Pla d’Actuació del
Districte (PAD) per al període 2012-2015:
les entitats i la ciutadania en general tenim
l’oportunitat de presentar-hi propostes que
contribueixin a la millora de la qualitat de
vida.

NOTÍCIES DESTACADES
La primavera ens duu novament melodies de caramelles!
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S’obre el procés participatiu
del PAM i el PAD

Butlletí d’informació a les entitats associades

PER LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
EN EL SISTEMA
EDUCATIU CATALÀ

Si la vostra entitat vol participar activament en aquesta iniciativa, podeu:

www.6ahoraperatothom.cat

• Sol·licitar plecs al Secretariat per fer recollida activa de signatures.

A L’ESCOLA,
LES MATEIXES OPORTUNITATS
PER A TOTHOM

SIGNA!
PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT

La taula d’educació del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Iniciativa impulsada per:

Uneix-te al grup:

dóna suport a la recuperació de la 6a
hora a totes les escoles públiques que
vol garantir un aprenentatge de qualitat
per a tothom i, a més, vol incidir en la recollida de signatures al territori.

• Difondre entre les persones associades
alguns dels punts fixos de recollida de
signatures (Cotxeres de Sants, Casinet
d’Hostafrancs, centres esportius de l’Espanya Industrial i de la Bordeta).
www.secretariat.cat

Per a més informació:

www.6ahoraperatothom.cat

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
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Amb la col·laboració de:
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Formació associativa
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Butlletí d’informació a les entitats associades

La formació associativa és una línia de treball que el Secretariat vol impulsar durant el 2012. L’enquesta que vam
realitzar a principis d’any va confirmar que les entitats consideren com a prioritaris els temes relacionats amb el
finançament.
A partir d’aquestes dades, el Secretariat conjuntament amb Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions us
presenten dues propostes formatives: un curs de captació de fons privats i una xerrada sobre obligacions fiscals i IRPF.

CAPTACIÓ DE FONS PRIVATS
Curs de 5 sessions: 26 i 27 d’abril, 3, 4 i 5 de maig del 2012
La diversificació de les fonts de finançament és un element molt important per
al teixit associatiu. En contextos com
l’actual, cal que les entitats explorem

captació de fons

totes les vies possibles per a l’obtenció
de recursos, guanyant en efectivitat.

crowdfunding
mapa de finançament
projecte
donants particulars
recursos
optimització
empreses

Aquest és el punt de partida del curs de
captació de fons privats que us presentem a continuació.

METODOLOGIA

Es disposarà d’un petit dossier amb tot el contingut,
en format digital, que s’enviarà a les persones assistents. Es facilitarà material complementari d’interès:
articles, dossiers, manuals.
Exercicis pràctics per realitzar de forma individual i en
petit grup.

Docent
Irene Borràs
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra.
Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Idec - UPF. Direcció General de Màrketing per ESADE i Corporate Social Responsibility per ESADE – Stanford University.
Experiència en el camp de la gestió econòmica de PIME i organitzacions no lucratives,
en l’àmbit de la consultoria i de la docència.

INSCRIPCIONS

QUAN? Del 10 al 20 d’abril del 2012.
ON?
• Cotxeres de Sants. Sants, 79, 2a planta. Tel. 93 291 87 20. info@secretariat.cat
• Torre Jussana. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30. Tel. 93 256 41 18. tjussana@bcn.cat
Edita: Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
INSCRIPCIONS
GRATUÏTES

Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99

info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

PROGRAMA I CALENDARI

infoSecretariat

Totes les sessions es realitzaran a la Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants (Pl. Bonet i Muixí, 4a planta).

SESSIÓ 1
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Dijous 26 d’abril
18.30-20.30 h

Introducció a la captació de fons

• Punt de partida: quina és l’estructura
de finançament
deal’entitat.
Butlletí
d’informació
les entitats associades
• Mapa de finançament: fonts existents.
Alternatives a la
captació DESTACADES
de fons econòmics (donacions en espècie, cessió
NOTÍCIES
hores, voluntariat qualificat).

SESSIÓ 2

La captació de fons de donants particulars

SESSIÓ 3

La captació de fons procedents de les empreses

SESSIÓ 4

Elaborem el pla de captació de l’entitat

SESSIÓ 5

Sessió de treball

• Parlem de la Sra. Maria.
Divendres 27 d’abril • Sense oblidar la comunicació!
18.30-20.30 h
Crowdfunding: noves eines per a la captació de fons: Facebook, Twitter, portals
de captació...
Dijous 3 de maig •
•
18.30-20.30 h
•
Divendres 4 de maig •
18.30-20.30 h
•
Dissabte 5 de maig •
10-14 h

Com presentem el projecte a finançar.
Què expliquem de la nostra entitat.
Com ens acostem a les empreses.
Conclusions i recomanacions per al dia a dia.
Recursos d’interès.
Assessorament personalitzat a les entitats assistents

OBLIGACIONS FISCALS I IRPF
Xerrada: 16 de maig del 2012, de 18.30 a 20.30 h
Les associacions i fundacions tenen obligacions fiscals similars a les de les empreses,
però amb certes particularitats. Xerrada a càrrec de l’entitat Suport Associatiu.

PROGRAMA I CALENDARI

La xerrada es realitzarà a la Sala d’Actes de les Cotxeres de Sants (Pl. Bonet i Muixí, 4a planta), el 16 de maig de 18.30
a 20.30 h.
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificació dels impostos
El codi d’Identificació Fiscal (CIF) i la declaració
censal
L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
-Exempcions
-La regla de la prorrata
L’Impost de Societats (IS)
L’Impost de la Renda de les Persones Físiques
(IRPF)
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Declaració
d’Operacions
Tercers
Sants,
79. 08014
Barcelona. Tel.amb
93 291
87 01. Fax: 93 291 88 99
Donatius i mecenatge

INSCRIPCIONS
QUAN? Del 10 al 30 d’abril del 2012.
ON?
• Cotxeres de Sants. Sants, 79, 2a planta. Tel. 93 291 87 20.
info@secretariat.cat
• Torre Jussana. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30. Tel. 93
256 41 18. tjussana@bcn.cat
INSCRIPCIONS GRATUÏTES

info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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Butlletí d’informació a les entitats associades

ACTUALITAT
25è Aplec de la Sardana

En marxa la 3a caminada Sants-Montserrat
A l’abril s’obren les inscripcions per a la
3a caminada Sants-Montserrat, una iniciativa encapçalada per la Unió Excursionista de Catalunya de Sants.

El proper diumenge 29 d’abril, el Parc de
l’Espanya Industrial novament serà l’amfitrió de l’Aplec de la Sardana a Sants.
La Federació d’Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de
Sants organitza aquesta activitat plenament dedicada a les sardanes. L’edició
d’enguany és especial, ja que se celebra
el 25è aniversari de l’aplec.
Cobles convidades: Cobla Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Jovenívola de Sabadell.

Aquest és el tercer any que la UEC de
Sants organitza la caminada que uneix el
barri de Sants amb el monestir de Montserrat. Amb un recorregut total de 66,3 km
i un desnivell de 2.427 m de pujada i 1.906
m de baixada, aquesta activitat es consolida després que en anys anteriors es registressin més de 100 persones inscrites.
Com a novetats d’aquesta edició, que serà
el cap de setmana del 12 i 13 de maig, destaca el fet que la Sants-Montserrat és puntuable per a la XV Copa Catalana de Caminades de Resistència. També cal remarcar
els canvis introduïts en el tram final del recorregut, que puja a Montserrat per Collbató i abandona la ruta que segueix l’aeri.
El recorregut, per camins de muntanya,

El proper 12 d’abril finalitzarà el termini
de les subvencions del Departament de
Benestar i Família.
Aquestes subvencions s’adrecen a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat. El termini de presentació de sol·licituds
finalitzarà el 12 d’abril de 2012.

Matí: des de les 10.30 h
Tarda: des de les 16.30 h

Tercer plenari de Firentitats 2012
Dimecres 25 d’abril, 19.30 h
Sala d’Actes Cotxeres de Sants
Data límit per presentar els fulls d’inscripció i d’activitats: 11 d’abril.
II Certamen Literari
El Grup d’Opinió Àmfora convoca el II
Certamen Literari, amb modalitats juvenil
i d’adults.
Bases del certamen i cartell anunciador a:
www.goamfora.org
Aula de formació Josep Guinovart
L’alimentació de la persona adulta
A càrrec d’Anny Maestri, formadora de
tècnics en Dietètica i Nutrició
Divendres 20 d’abril, 19.30 h
Sala d’Actes Cotxeres de Sants
Entrada lliure

Inscripcions:
www.uecsants.org

Subvencions per a entitats

Aquesta activitat, popular i oberta a tothom,
permet que moltes persones coneguin les
sardanes i puguin participar-hi, descobrint
la màgia i el goig de la dansa més bella de
totes les danses...

AGENDA

constarà de 7 punts d’avituallament. La caminada es fa amb unes 16 hores, encara
que hi ha un màxim de 20 hores per fer-la.
S’aconsella tenir un bon nivell de forma física per poder completar la caminada.

Ja s’ha convocat el concurs de cartells
del Correllengua 2012, participeu-hi!
El Correllengua, una iniciativa a favor de
la llengua i cultura catalanes, se celebrarà aquest any el 27 d’octubre.
Com a primera activitat, us presentem la
4a edició del concurs de cartells:
Premi. Edició de l’obra guanyadora en la
difusió del Correllengua i lot de llibres d’Abacus Cooperativa.
Termini de presentació: 8 de juny del 2012
Lloc de presentació: Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Per a més informació i bases del concurs: www.secretariat.cat

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99

Per a qualsevol dubte en la tramitació de
les subvencions, truqueu al telèfon:
93 291 87 20 o bé obriu l’enllaç:
www.secretariat.cat/beneifamilia

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

