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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Dues iniciatives impulsades per un 
ampli gruix del teixit associatiu del 
territori han pres forma per sortir al 
carrer de manera unitària amb motiu 
de la Diada.

Una vegada més, la societat civil dels nos-
tres barris ha tornat a respondre activament 
davant de reivindicacions col·lectives que 
ens afecten com a societat i com a país. 

1a Marxa de Torxes de Sants i el 
Poble-sec

Coincidint amb la Diada, i amb l’objectiu de 
reclamar la independència de Catalunya, 
14 entitats i col·lectius de Sants-Montjuïc 
han convocat una Marxa de torxes per al 
proper dilluns 10 de setembre. La marxa, 
que arrencarà de les Cotxeres de Sants a 
les 22 h, recorrerà l’antic Camí d’Espanya 
i finalitzarà a la plaça del Setge de 1714, 
al Poble-sec, on es llegirà un parlament 
unitari consensuat per la comissió organit-
zadora.

Enguany, la marxa de torxes es realitzarà 
simultàniament a més de 40 localitats de 
Catalunya, configurant un important acte 
d’àmbit nacional. 

Si voleu, podreu adquirir la vostra tor-
xa el mateix dia 10 al vespre a les Cot-
xeres de Sants per només 1 €.  

Junts cap a la manifestació unitària

L’endemà, 11 de setembre, les torres ve-
necianes de la plaça d’Espanya seran el 
punt de trobada de la concentració prèvia 
d’entitats i veïnat de Sants-Montjuïc per 
anar conjuntament cap al centre de la ciu-
tat i sumar-nos a la manifestació unitària 
convocada per l’Assemblea Nacional Ca-
talana. La cita, a les 17 h.

Una Diada reivindicativa

Ja tenim aquí novament la Festa Ma-
jor de la Bordeta.

En aquest territori s’apleguen tres co-
missions de carrers que organitzen les 
seves respectives festes. El tret de sor-
tida de les festes de la Bordeta l’han do-
nat el carrer Jocs Florals i la plaça Sú-
ria, seguidament la festa continuarà a la 
plaça Fènix, que s’allargarà fins al 10 de 
setembre. 

Festa Major de la Bordeta 2012

En l’edició d’enguany s’han rebut més 
de 45 composicions. 

L’àmplia participació en aquest certamen, 
amb obres presentades d’arreu dels Paï-
sos Catalans, novament ha demostrat la 
vitalitat d’aquesta iniciativa cultural. 

El lliurament dels premis serà el proper 
dijous 13 de setembre a la Sala de Plens 
del Districte Sants-Montjuïc a les 19 h.

Jocs Florals 2012

Comencem un nou curs! 
La pausa de les vacances suposa un punt i 
seguit en l’activitat habitual de moltes enti-
tats, tot i que n’hi ha que durant les festes 
majors viuen un període molt intens: ens refe-
rim especialment a les comissions de carrers 
i a diverses entitats de cultura popular. Agost, 
setembre i octubre són mesos de festes ma-
jors als nostres barris, que una vegada més 
són possibles gràcies a l’esforç i la dedicació 
del veïnat i les comissions.

Esforç, dedicació, justícia social, solidaritat... 
Aquests elements són el motor de la societat 
civil i el teixit associatiu: en un context tan de-
licat com l’actual, és important posar de relleu 
–una vegada més- aquests valors. 

CONCENTRACIÓ PRÈVIA D’ENTITATS I VEÏNS/ES DE LA MARINA, 
POBLE-SEC, SANTS, HOSTAFRANCS, LA BORDETA I FONT DE LA 
GUATLLA 
17 HORES A LA PLAÇA ESPANYA (torres venecianes)
Convoquen:

A l’espai de Can Batlló també s’han pro-
gramat activitats populars i festives, entre 
les quals destaca la inauguració de la Bi-
blioteca Popular Josep Pons (diumenge 
16 de setembre de 10 a 14 h).

I com a acte unitari de tancament de les 
festes, tenim La Bordeta en Dansa, que se 
celebrarà el proper dissabte 15 de setembre 
a la tarda a la plaça Celestina Vigneaux. Hi 
trobareu actuacions de dansa, mostra de les 
entitats del barri, mostra gastronòmica, acti-
vitats infantils... Us hi esperem!
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Us presentem un banc molt especial: és el primer banc 
que funciona sense diners! 

L’intercanvi de coneixements, serveis i habilitats és la moneda del Banc de Temps, una 
experiència que s’està engegant als nostres barris de la mà de l’AV Joan Güell i Rodalies, 
amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc, el Secretariat d’Entitats i diverses entitats i 
persones voluntàries.

Diversos barris de Barcelona ja tenen el seu 
Banc de Temps: la Barceloneta, el Raval, el Bon 
Pastor, Sarrià o Gràcia en són alguns exemples. 

Aquesta experiència, que compta amb més de 
2.000 persones que hi participen arreu de la ciu-
tat, s’engegarà a la tardor als nostres barris. 

En aquest banc únicament es poden dipositar i 
demanar hores de temps.

El Banc del Temps arbitra l’intercanvi gratuït 
de serveis per un temps determinat entre per-
sones que volen donar un cop de mà i alhora 
rebre alguna compensació. És, per tant, un 
sistema de d’intercanvi de serveis que es basa 
en la reciprocitat.

S’estableix que els serveis intercanviats han de 
tenir una durada d’1 hora.

Què és un Banc de Temps?

Funciona sense diners

Els 4 punts bàsics

1

Què s’intercanvia?2
Coneixements
Serveis
Habilitats

En quins valors es basa?3
Cooperació
Confiança
Solidaritat

Requisit4
Ser major d’edat
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Funciona sense diners

Què s’intercanvia?

Coneixements
Serveis
Habilitats

En quins valors es basa?

Cooperació
Confiança
Solidaritat

Requisit

Ser major d’edat

Objectius

El Banc de Temps té com objectiu crear xarxes 
de suport comunitari que permetin facilitar la 
conciliació de la vida familiar amb la vida laboral 
i resoldre problemes de la vida diària relacio-
nats, sobretot, amb l’atenció a les persones.

El Banc de Temps també és un recurs que per-
met fomentar la coneixença, la confiança i la so-
lidaritat entre les persones que conformen una 
comunitat, mitjançant l’intercanvi de serveis.

Com funciona?

Una persona diposita unes hores de temps 
oferint un servei que vol donar i, a canvi, pot 
demanar temps d’altres persones per resoldre 
algunes necessitats diàries.

    Entrevista prèvia: és un primer contacte 
amb el Banc de Temps, que serveix per conèi-
xer els interessos i necessitats de cada persona 
i quantes hores té disponibles.

       Talonari: cada persona usuària del Banc de 
Temps té un talonari en el qual es van validant 
els serveis donats/rebuts. 

Què es pot intercanviar?

La llista de serveis del Banc de Temps va crei-
xent a mesura que més i més persones hi parti-
cipen. Us presentem els serveis més habituals:
 
    Atenció a les persones: cuidar nens, expli-
car-los contes, dur-los al parc, acompanyar-los 
a l’escola, cuidar persones grans, acompa-
nyar-les al metge, fer-los companyia, etc.

    Cura del cos i la salut: massatge, manicura, 
perruqueria, etc.

   Tasques domèstiques: anar a comprar, cui-
nar, cosir, planxar, fer petites reparacions, bri-
colatge, etc.

   Formació: suport escolar, informàtica, idio-
mes, assessorament en temes diversos, etc.

   Lleure: dansa, esports, manualitats, sortir a 
passejar, etc.

   Cura d’animals domèstics: cuidar gats, pas-
sejar gossos, etc.

Última hora

Aquesta iniciativa ja compta amb una trentena 
de persones usuàries, i cada dia n’hi ha més 
d’interessades.

Posa el teu granet de sorra 
al Banc de Temps de Sants!

Si sou una entitat i voleu difondre aquesta iniciati-
va entre les vostres persones associades, podrem 
fer-vos una visita per explicar-vos detalladament el 
projecte. 

Si voleu formar-ne part i oferir/demanar serveis, 
només cal que us poseu en contacte amb el Banc 
de Temps de Sants.

bdtsants@gmail.com
http://bancdetempsdesants.wordpress.com

Juanjo 669962799
Maite 649010834 
Eva 933394788 
Kristian 605713951 

REUNIÓ INFORMATIVA 
BANC DE TEMPS DE SANTS

Dijous 4 d’octubre de 2012
18.30 h Cotxeres de Sants Us hi esperem!
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ACTUALITAT

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

Del 22 al 24 de setembre, el Secreta-
riat tornarà a participar a la Mostra 
d’Associacions de Barcelona.

Durant 3 dies, la plaça de Catalunya aco-
llirà una representació del teixit associ-
atiu de la ciutat. El Secretariat, conjun-
tament amb la Coordinadora d’Entitats 
del Poble-sec i la Unió d’Entitats de la 
Marina, tornarà a ser-hi present.

Amb l’objectiu que l’estand sigui actiu i 
dinàmic, diverses entitats realitzaran ac-
tivitats com ara tallers infantils, escacs, 
manualitats...  Us hi esperem!

Plaça de Catalunya
• Dissabte 22 i diumenge 23: d’11 a 
20.30 h
• Dilluns 24 de setembre: d’11 a 19 h

Ens trobareu a la plaça 
de Catalunya!

Gràcies al conveni del Secretariat amb 
l’IDEC-UPF, podeu obtenir un 10% de des-
compte en el postgrau en Animació Soci-
ocultural i Desenvolupament Comunitari.

L’animador sociocultural actua de mitjan-
cer entre les entitats públiques i les col·
lectivitats i els moviments ciutadans.
 
Sessió informativa: 17 de setembre a les 19 
h a la seu de l’IDEC-UPF (Balmes 132-134).  

10% de descompte en la matrícula a per-
sones que pertanyin a entitats federades 
al Secretariat. 

Conveni amb la UPF

Cursos d’idiomes, de cuina, de dan-
sa, de música, de pintura, manuali-
tats, informàtica... Aquest és un petit 
tast dels cursos i tallers de Cotxeres-
Casinet, que tornaran l’1 d’octubre, el 
mateix dia que els centres esportius 
de l’Espanya Industrial i de la Borde-
ta donaran el tret de sortida a la nova 
temporada. 

Posa’t en forma a ATLES!
Els centres esportius de l’Espanya Indus-
trial i de la Bordeta, que no han aturat les 
activitats durant l’estiu, han preparat una 
temporada plena de novetats! Podeu triar 
entre un ampli ventall d’activitats físiques 
d’ús lliure incloses en la quota, bloc de 
cursos aquàtics, cos i ment...
 
Com a novetat, destaquem que s’ha 
obert un bloc de cursos per als dissabtes 
al matí a l’Espanya Industrial. 
www.atlesesports.cat

Cursos i tallers als centres cívics
A part de les activitats esportives, també 
us presentem l’oferta formativa de tallers 
de Cotxeres-Casinet. Aquesta programa-
ció és de temàtica molt diversa: podreu 
aprendre a cuinar una paella, ballar tan-
gos, fer manualitats... 

Cada any s’incorporen novetats a la pro-
gramació; aquest any us proposem tallers 
tan engrescadors com l’hort urbà, danses 
polinèsies o xinès, per exemple. 

I pel que fa als espais, aquesta tempo-
rada els tallers compten amb una nova 
ubicació: la Masia del Rellotge, ubicada 
a la Plaça Bonet i Muixí.
www.cotxeres-casinet.org

A punt per a la nova temporada!

I a l’octubre, Festa Major d’Hostafrancs!
Del 28 de setembre al 7 d’octubre, la 
Festa Major d’Hostafrancs us sorpren-
drà amb un munt d’activitats, sortiu al 
carrer i gaudiu-ne!

Després de Sants i la Bordeta, el barri 
d’Hostafrancs tanca el cicle festiu de fes-
tes majors plenament situats a la tardor. 

La seva programació d’activitats, molt 
completa i variada, conjuga a la perfecció 
actes tradicionals i populars amb noves 
propostes. I el cap de setmana del 29 i 30 
de setembre, tornarà la Fira Medieval a 
Creu Coberta!


