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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El fracàs escolar és una problemàtica 
que compromet el nostre futur, la nos-
tra societat. Us presentem un projec-
te que vol contribuir a reduir l’elevat 
índex de fracàs escolar als nostres 
barris.

L’Espai de deures, un projecte que el Se-
cretariat encapçala amb Serveis Socials 
i l’Espai Social de Sants de Catalunya 
Caixa és una activitat educativa que es 
planteja com una iniciativa de caràcter 
preventiu i com un recurs al servei dels 
tutors i les tutores per millorar l’aprenen-

tatge, les actituds i la motivació de l’alum-
nat amb dificultats.

Aquest projecte, que se centra en l’alum-
nat d’educació secundària, s’inicia com a 
prova pilot a dos IES -Emperador Carles 
i Lluís Vives- dels nostres barris. 

Com funcionarà?

Com pots col·laborar-hi?
Si vols participar-hi com a voluntari/ària, 
posa’t en contacte amb nosaltres: 
info@secretariat.cat, tel. 93 291 87 20. 

Espai de deures: un nou projecte

Des de fa uns dies, les Cotxeres tre-
molen amb la Marató de Cinema!

Concurs de curtmetratges
L’edició del 2012 destaca perquè hi ha 
hagut un augment considerable en el 
nombre de curts participants al concurs, 
amb un 60% més que l’any anterior, ar-
ribant a les 265 obres, de les quals se’n 
projectaran 114. 

La internacionalització del concurs és 
evident: enguany s’han rebut 34 obres 
procedents de fora de l’Estat espanyol. 
Alguns dels països participants han estat 
França, Mèxic, Portugal, Singapur, l’Iran, 
Canadà... I pel que fa als curts en català, 
se n’han presentat 17, un augment espec-
tacular respecte de l’any passat.

Els plats forts de la Marató
Divendres 16 de novembre us esperem 
a la Gala de curts finalistes i la projec-
ció de la pel·lícula The Collector. Agafeu 
forces, perquè la nit de dissabte a diu-
menge serà La nit més llarga, amb la 
projecció ininterrompuda de pel·lícules 
fins que es faci de dia. 

Consulta la programació i tota la informa-
ció de la Marató a:
www.cotxeres.org/marato

La Marató de Cinema Fantàstic i de Terror

Iniciem una campanya de sensibilitza-
ció afegint als nostres correus elec-
trònics missatges que responguin a 
valors amb els quals ens identifiquem 
com a organització.

A partir d’ara, els nostres correus elec-
trònics inclouran a la signatura missat-
ges relacionats amb temes molt diversos 
(sostenibilitat, democràcia participativa, 
interculturalitat, solidaritat...). 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és con-
tribuir a la consolidació de determinats 
valors que creiem que cal potenciar i 
reforçar, i ho fem a través d’una eina de 
comunicació quotidiana amb la qual ens 
adrecem a un públic molt divers.

VALORS 
SECRETARIAT

El compromís del Secretariat amb el 
català és una constant en la trajectòria 
de la nostra organització. A finals dels 
anys 70, el Secretariat va ser el primer 
impulsor de la normalització lingüística 
als nostres barris, organitzant cursos 
de català abans que ho fes el Consorci.

Amb el pas dels anys, el Secretariat ha 
continuat promovent fermament l’ús so-
cial del català a través de diverses vies, 
convertint-se en una de les 86 entitats 
que formen part del Cens d’entitats de 
foment de la llengua catalana. Al terri-
tori, encapçalem conjuntament amb la 
CAL el Projecte Parlem, de formació 
de parelles lingüístiques, i col·laborem 
amb el Xerrem, de grups de conversa 
en català. A més, formem part de la co-
missió organitzadora del Correllengua, 
una activitat festiva i reivindicativa que 
aplega més de 20 entitats dels nostres 
barris. També volem destacar un pro-
jecte menys conegut que treballem des 
del 2009, consistent en la promoció del 
català en l’àmbit laboral.

Compromís amb el català

Dues tardes a la setmana, durant una 
hora i mitja, un educador i 2 o 3 perso-
nes voluntàries acompanyen un grup 
d’alumnes a l’hora de resoldre dubtes, 
fer deures i preparar controls. A més, 
es treballarà la consolidació de conei-
xements, l’autoestima i l’autonomia; 
es fomentarà la lectura; es treballaran 
hàbits i es proporcionaran eines i tèc-
niques d’estudi.
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Per què les xarxes socials són una gran 

oportunitat per a les associacions?

Perquè milloren la comunicació externa.

Perquè ajuden a difondre les activitats de l’entitat.

Perquè faciliten que fem xarxa amb altres enti-

tats o projectes.

Perquè potencien la interacció amb les perso-

nes associades i la ciutadania en general.

Formació associativa

Associacionisme 2.0
Abans d’acabar el 2012 us proposem dues activitats formatives relacionades 
amb les xarxes socials. 

La formació associativa és una 
de les línies de treball que el 
Secretariat ha impulsat durant 
el 2012, incidint bàsicament 
en dos aspectes: la comuni-
cació i el finançament asso-
ciatiu.
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NOTÍCIES DESTACADES

Conferència
Quines són les xarxes socials imprescindibles 
per a la nostra associació?

Docent
Jordi Clapera
Emprenedor i empresari, gestiona Sr. Munera, una 
consultoria web 2.0 on realitza projectes web, social 
media i serveis de community manager.

Dijous 29 de novembre del 2012, 19 h 
Sala 31 Cotxeres de Sants (entrada per la pl. Bonet i Muixí)

QUAN?
ON?

Inscripcions
Gratuïtes. 
Cal que confirmeu la vostra assistència abans del 27 
de novembre del 2012.
info@secretariat.cat
Tel. 93 291 87 20

Taller

Docent
Manhoh Tang Serradell

11 i 13 de desembre del 2012, de 19 a 21 h (total 4 h) 
Punt Multimèdia - Casa del Mig. Parc de l’Espanya Industrial, s/n

QUAN?
ON?

Inscripcions
Preu: 14 €
Cal que us inscriviu al taller abans del 3 de desembre 
del 2012.
info@secretariat.cat
Tel. 93 291 87 20Taller per crear un bloc amb l’eina blogger.com, apren-

dràs a instal·lar extensions per fer que el teu bloc sigui 
l’instrument perfecte per fer promoció de la teva asso-
ciació. També aprendràs a personalitzar-ne l’aspecte i 
augmentar les visites.

Programació

La conferència tractarà sobre les característiques bà-
siques de les xarxes socials, claus d’una bona pàgina 
web, importància que les accions online i offline tinguin 
coherència comunicativa, etc.

Programació

Taller de Blocs amb Bloggers
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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

Si heu rebut subvencions de les admi-
nistracions públiques, recordeu que 
cal fer-ne la justificació.

Ara és el moment de preparar la memòria 
i el balanç econòmic per justificar les sub-
vencions que heu rebut per a la realització 
d’activitats i projectes de la vostra entitat.

Us recordem que un dels serveis del Se-
cretariat és l’assessorament en la trami-
tació de subvencions, així que si teniu al-
guna consulta només cal que us adreceu 
al Secretariat i us donarem un cop de mà.

Així mateix, en el següent enllaç podreu 
descarregar-vos els formularis correspo-
nents a la justificació de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona.

www.secretariat.cat/justi-subv 

Final d’any: justificació 
de subvencions

 Reunió de Carnaval
Dilluns 19 de novembre, 19.30 h
Sala de Conferències, Cotxeres de Sants

 Firentitats’13 Primer plenari 
Dijous 22 de novembre, 19.30 h
Sala de Conferències, Cotxeres de Sants

 Aula de Formació Josep Guinovart
Conferència: 50 Anys dels Beatles. A 
càrrec de Marc Rabaneda
Dimarts 20 de novembre, 19 h
Sala d’Actes, Cotxeres de Sants

 Aula de Formació Josep Guinovart
Conferència Putes de pel·lícula, la vio-
lència contra les dones en el cinema. A 
càrrec de Juana Gallego.
Dimarts 27 de novembre, 19 h
Sala d’Actes, Cotxeres de Sants

 Exposició Paisatges que m’han dei-
xat empremta, de Montserrat Martínez
Del 20 de novembre al 9 de desembre
Inauguració: dimarts 20 de novembre, 
19.30 h
Casinet d’Hostafrancs

 Exposició VIHTAL
Del 27 de novembre al 8 de desembre
Inauguració: divendres 30 novembre, 19 h
Lloc: Sala d’exposicions “Lluïsa Franch” de 
les Cotxeres de Sants

 XI Festa Col·lectiu d’Artistes de Sants
El Col·lectiu celebra la seva XI Festa, 
que és un punt de trobada per a artistes, 
membres i amics de l’entitat. 

S’hi celebrarà el lliurament de premis del 
Vè Concurs d’Art Jove Cotxeres-Casinet 
i també els tradicionals guardons del 
Col·lectiu en reconeixement a diverses 
trajectòries artístiques.

Casinet d’Hostafrancs
16 de novembre de 2012, 21 h

El 31 de desembre del 2012 finalitzarà 
el termini perquè les entitats que ho re-
quereixin adaptin els seus estatuts.

Quines entitats han d’adaptar els estatuts?
Hauran de fer-ho necessàriament totes 
aquelles entitats que tinguin uns estatuts 
anteriors al 1997.

Per què cal adaptar els estatuts?
El 2 d’agost de 2008 va entrar en vigor la 
Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, que deroga l’anterior Llei 
7/1997 d’associacions.

Només podran rebre subvencions de la 
Generalitat de Catalunya aquelles entitats
que acreditin que han adaptat els estatuts.
Aquesta normativa no afecta les associa-
cions esportives inscrites a la Secretaria 
General de l’Esport.

Termini per adaptar els 
estatuts 

Neix la primera col·lecció de monogra-
fies d’història local dels nostres barris, 
precedida d’una gran expectativa. El pri-
mer llibre de la col·lecció Riera de Ma-
gòria, Del somni al silenci. República 
i guerra civil, escrit per Agustí Giralt i 
prologat per Matthew Tree, es presenta 
dilluns 3 de desembre a les 19.30 h a la 
sala d’actes de Cotxeres de Sants. 

Aquesta col·lecció està coordinada pel 
Secretariat d’Entitats i vol esdevenir 
una eina important de difusió de la his-
tòria dels nostres barris. Pròximament 
s’anunciaran noves publicacions de la 
col·lecció, ja en marxa.

Riera de Magòria
Surt al carrer el primer lliurament d’una 
col·lecció de llibres del barri i per al barri.

Ja a la venda a Cotxeres de Sants
Preu 18 €

Altres punts de venda: 
La Ciutat Invisible, Abacus d’Hos-
tafrancs, Llibreria Vicky...


