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NOTÍCIES DESTACADES

   

Amb la col·laboració de:

L’assemblea del Secretariat va apro-
var per unanimitat l’informe de gestió 
i el pla de treball per al 2012. A més, 
es van incorporar 6 noves entitats a la 
federació, de manera que actualment el 
Secretariat té 289 associacions. 

Pel que fa a les línies de futur, es continu-
aran impulsant diversos espais de coordi-
nació associativa, com ara la taula inter-
cultural, la d’esports o la de l’ús social de 
la llengua catalana, entre d’altres. 

A més, també es van presentar projectes i ini-

ciatives com ara les monografies d’història lo-
cal, l’intercanvi de cultura popular amb Basur-
to, la formació associativa o la gestió cívica.

Aquestes són les noves entitats que s’han 
incorporat al Secretariat:
Associació comerciants carrer Olzinelles
Assoc. cultural Diables Socarrimats de l’Infern
Associació Cultural Vallespir
Associació La Coronela de Barcelona
Colla Francesc Rubio
Pony’s Futbol Sala

Uns dies abans, una nova edició de Fi-
rentitats va tornar a omplir els nostres 
barris: més de 150 entitats van participar 
a la mostra, que aquest any va acollir 
també la 2a Festa intercultural i la Marató 
de donació de sang. Va ser una jornada 
festiva, solidària i cívica que va tornar a 
demostrar la vitalitat de l’associacionisme.

Novament les estrenes cinematogrà-
fiques t’esperen perquè les gaudeixis 
a la fresca com en un somni de nit 
d’estiu. 

A partir del 21 de juny, tots els dijous, 
el passatge de Fructuós Gelabert serà 
l’escenari de 5 projeccions molt interes-
sants.
Com en cada edició, s’ha triat una bona 
selecció de films que de ben segur agra-
daran a tothom.

   Feu un cop d’ull a la programació:

21 de juny: Un déu salvatge

28 de juny: Les aventures Tintín. 
El secret de l’unicorn

5 de juliol: Un cuento chino (v.o.)

12 de juliol: Mientras duermes (v.o.)

19 de juliol: Intocable

Cinema a la fresca

La pólvora, els petards, les ballaru-
ques, la coca de pinyons...

Ja tenim aquí la nit de Sant Joan i tot és 
a punt per rebre l’estiu amb els rituals de 
cada any, com ara la Flama del Canigó, 
que tornarà a recórrer els nostres barris.

Són diversos els espais que acolliran re-
vetlles populars, no us ho perdeu! 

Revetlles de Sant Joan Llocs on hi podràs trobar revetlla: 

 Casinet d’Hostafrancs a partir de les 
20 h. Sopar veïnal i ball amb orquestra 
Aquàrium

 Plaça d’Osca

 Carrer Baix Jocs Florals 

 Plaça Súria

La Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta,  davant la si-
tuació desencadenada per les protestes contra 
la detenció als nostres barris i presó preventiva 
de dos joves veïns durant la jornada de vaga 
general del 29-M, que ha afectat alguna activitat 
de les entitats, volem manifestar:

- La nostra disconformitat amb qualsevol acció 
de protesta que pugui desembocar en intimida-
ció o actituds violentes.

- El nostre desacord amb l’ordenament jurídic 
actual, teòricament garant, que permet la presó 
preventiva sense càrrecs, la qual cosa vulnera 
la presumpció d’innocència. I entenem la pro-
testa i la denúncia com quelcom legítim, però 
indissociable dels comportaments cívics i de-
mocràtics.

- Per tradició, convicció i tarannà pensem que 
el “com” pot ser tan important com el “què” i 
acceptem les disculpes del Col·lectiu de suport 
als joves detinguts envers les entitats del Se-
cretariat, pels incidents ocorreguts en el marc 
de FirEntitats.

Un mes de juny molt intens 
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                               en imatgesTALLER PRÀCTIC

PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL

Dijous 21 de juny del 2012 
De 19 a 21 h, Auditori de Cotxeres de Sants

Adreçat a associacions de caràcter social i cultural inscrites al registre de la Generalitat de Catalunya.

•	 És	necessari	que	de	cada	associació	assisteixi	la	persona	responsable	i	la	persona	que	tracti	les	dades	de	
les	persones	associades

•	 Portar	el	NIF	de	l’associació	i	les	dades	de	la	persona	responsable	(nom	i	cognoms	i	DNI).
•	 Ordinador	portàtil	amb	sistema	operatiu	Windows.
•	 Model	de	butlleta	de	subscripció	de	persones	associades.

Requisits:

Taller gratuït
Inscripcions fins al 19 de juny

info@secretariat.cat
Tel. 93 291 87 20 
www.secretariat.cat/protecciodades

Places limitades

AV DE BADAL-BRASIL-BORDETA
AV CENTRE SOCIAL DE SANTS
AV HOSTAFRANCS
AV RAMBLA DE LA BORDETA
AV TRIANGLE DE SANTS

Convoquen:  Amb la col·laboració de: Organitzat per:
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ACTUALITAT

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

AGENDA

El Col·lectiu d’Artistes de Sants impul-
sa una iniciativa molt interessant per 
apropar l’art als infants dels nostres 
barris, en col·laboració amb els cen-
tres educatius.

Amb l’objectiu d’apropar l’art als nens 
i nenes i fer-los més entenedor el llen-
guatge artístic, el Col·lectiu d’Artistes de 
Sants està presentant als centres educa-
tius de primària aquesta iniciativa, que 
consistirà en la realització de visites guia-
des a la sala d’exposicions Lluïsa Franch 
del centre cívic de Cotxeres, sempre dins 
de l’horari lectiu. Es preveu que les visi-
tes es faran un cop al mes i tindran una 
durada aproximada de 45 minuts.

Aquesta és una proposta que vol fer que 
l’art sigui molt accessible als infants. Si 
el vostre centre hi està interessat, po-
seu-vos en contacte amb el Col·lectiu: 
630 241 181 (Anna) o 
col.lectiuartistesdesants@hotmail.com

Projecte Escol-Art

  Reunió Valoració Firentitats
Dia: dimarts 19 de juny
Sala d’actes Cotxeres de Sants, 19.30 h

 XXV Concurs Internacional de Dan-
sa d’Estiu Barcelona Summer Dance
Lloc: Casinet d’Hostafrancs
Dies: del 25 juny al 27 de juliol 2012
www.barcelonasummerdance.com

Cloenda dels tallers de 
Cotxeres-Casinet
Els cursos dels centres cívics tancaran 
la temporada amb diverses exposici-
ons de tallers d’expressió plàstica i una 
mostra de balls.

No us perdeu les exposicions de treballs 
de diversos tallers dels centres cívics: 
dibuix i pintura, ceràmica, restauració de 
mobles, pintura experimental, joieria, es-
tampació, labor de retalls, vitralls, manu-
alitats, enquadernació i fotografia digital.

 Cotxeres de Sants: del 12 al 30 de juny
Inauguracions: els dimarts 12, 19 i 26 de 
juny, a les 19.30 h 

 Casinet d’Hostafrancs: del 5 al 24 de juny
Inauguracions: els dimarts 5, 12 i 19 de 
juny, a les 19.30 h

També us presentem la festa de cloen-
da de tallers de danses i balls, que està 
programada per al proper dimecres 20 
de juny a les 17.30 h al Casinet d’Hosta-
francs.

Vine a veure aquestes mostres i ani-
ma’t, segur que hi ha una activitat feta 
a mida per a tu..!

Entrada gratuïta.

Marxa de Torxes per la 
independència
Les entitats Sants-Montjuïc per la Inde-
pendència i Poble-sec per la Indepen-
dència fan una crida a totes les entitats 
que vulguin sumar-se a l’organització 
d’una marxa de torxes la nit del 10 de 
setembre per bastir un acte popular i 
col·lectiu de reivindicació nacional

Aquest acte, previst per a la nit del 10 de se-
tembre, consisteix en una marxa en silenci 
amb torxes enceses, per un recorregut amb 
inici al passatge de Fructuós Gelabert i que 
arribarà fins a la plaça del Setge del 1714, al 
Poble-sec, passant per l’antic camí ral.

Sants-Montjuïc per la Independència, 
juntament amb Poble-sec per la Indepen-
dència, estan impulsant aquest acte amb 
esperit unitari i transversal perquè esde-
vingui un clam per la sobirania nacional.

Si la vostra entitat vol participar-hi, po-
seu-vos en contacte amb: 
smxind@gmail.com o truqueu al 649 299 652.

L'Associació de Veïns de Joan Güell 
i Rodalies presenta el projecte del 
Banc de Temps de Sants.

Per a aquesta presentació han preparat 
una xerrada informativa on convoquen 
tantel el teixit associatiu com tota la ciu-
tadania.

Melcior de Palau, 71
Dimarts 19 de juny del 2012
19 h

En època de crisi, el temps és un valor en alça que pot fomentar les 
relacions socials i la igualtat entre diferents estrats econòmics i 
trencar l'aïllament i la solitud de la vida urbana.

Presentació del Banc de Temps de Sants a càrrec de lʼAssociació de 
Veïns dels Carrers Joan Güëll i Rodalies.

19 de juny de 2012 a les 19:00 hores

Lloc: Carrer melcior de Palau 71

Presentació:
Banc de Temps de Sants


