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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El 3 de març del 1993 va obrir portes el 
Centre Esportiu Municipal l’Espanya In-
dustrial. Aquest equipament va ser una 
important herència olímpica que, pos-
teriorment, es va transformar en una 
instal·lació al servei de la ciutadania i les 
entitats esportives. Des d’aleshores, el 
Secretariat ha gestionat aquest equipa-
ment, ampliant el mapa de gestió al 2007 
amb el centre esportiu de la Bordeta.

Una trajectòria de 20 anys de gestió 
esportiva no es pot resumir en quatre 
ratlles. Però des d’aquí sí que volem 
reivindicar la importància d’un model 
marcat pel foment de l’esport i la salut 
en tots els sectors de població -espe-
cialment en col·lectius amb necessitats 
específiques-, pel suport a les entitats i 
els clubs esportius, per la qualitat de les 
instal·lacions i els serveis, per la proxi-
mitat i el territori... 

L’esforç i el compromís de moltes perso-
nes han fet possible aquesta celebració, 
que volem compartir amb tots vosaltres 
el proper diumenge 3 de març amb un 
matí d’activitats al CEM l’Espanya In-
dustrial. A més, aprofitarem aquest mo-
ment per inaugurar oficialment les pistes 
de pàdel. Us hi esperem!

20 anys del CEM 
l’Espanya Industrial

Us recordem que el Secretariat ofereix 
a les entitats associades un servei d’as-
sessorament a l’hora de tramitar les sub-
vencions, només cal que us poseu en 
contacte amb nosaltres. 

Ja estan disponibles els formularis de la 
convocatòria de subvencions, podeu con-
sultar-los a la nostr pàgina web:
www.secretariat.cat

Subvencions 2013
La presentació de sol·licituds de sub-
vencions a l’Ajuntament de Barcelo-
na finalitzarà el proper 27 de febrer.

Fem colzes per ajudar a reduir el fracàs escolar

Aquest projecte, encapçalat pel Secretari-
at amb la col·laboració de Serveis Socials 
i el Districte, té l’objectiu de millorar l’apre-
nentatge, la motivació i els hàbits d’estudi 
de l’alumnat d’educació primària i de se-
cundària amb més dificultats.

La recent incorporació d’una coordinadora 
del projecte reimpulsa aquesta iniciativa 
començada a finals del 2012. Actualment, 
estem treballant amb un grup d’alumnes 
de l’IES Emperador Carles en col·laboració 
amb l’Espai Social de Sants de Catalunya 
Caixa. En els propers mesos es preveu 
obrir nous grups a diferents espais del barri.

Què volem? Donar suport als centres 
docents per poder reduir l’índex de fracàs 
escolar a Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Com treballem? Cada dimarts i dijous a 
la tarda acompanyem un grup d’alumnes 
a l’hora de fer els deures, resolent dubtes, 
treballant la consolidació de coneixements, 
fomentant la lectura, proporcionant eines i 
tècniques d’estudi... Per fer-ho, comptem 
amb una coordinadora del projecte i tres 
persones voluntàries. 

Quins són els resultats? En poques 
sessions, l’alumnat ha augmentat el ren-
diment escolar. Per la seva banda, les fa-
mílies se senten molt agraïdes per l’ajuda 
que suposa l’Espai de Deures. 

Què necessitem? Persones voluntàri-
es amb perfil docent o experiència en el 
món de l’ensenyament per col·laborar en 
el projecte i poder configurar nous grups.

Si voleu col·laborar en el projecte con-
tacteu amb el Secretariat:
nuria@secretariat.cat, tel. 93 291 89 42

L’Espai de Deures és un recurs molt útil per a l’alumnat de primària i se-
cundària que té dificultats per seguir el curs acadèmic.

Òmnium Cultural aterra amb força a Sants-Montjuïc
L’actriu Anna Sahun presentarà l’acte inaugural de la nova seu territorial 
Fa més de 50 anys que Òmnium Cultural 
treballa per a la promoció i la normalitza-
ció de la llengua catalana, la cultura i la 
identitat nacional de Catalunya. Per seguir 
amb aquesta tasca de manera més eficaç, 
l’entitat ha decidit obrir una seu territorial al 
districte de Sants-Montjuïc. 

El tret de sortida d’aquesta nova etapa 
serà el proper divendres 22 de febrer a 

l’acte Junts construïm el nou país, un clam 
d’esperança i de futur per a Catalunya, 
que serà presentat per l’actriu Anna Sahun 
i comptarà amb la presència de diverses 
personalitats de l’àmbit de la cultura.

L’acte vol ser un reconeixement al teixit 
associatiu del districte, per aquesta raó es 
repassarà la història dels barris i les en-
titats de Sants-Montjuïc i s’exhibirà una 
exposició d’Avismón-Catalunya sobre la 
història de les escoles de Sants. El punt 
i final, el posarà el Cor Jove de la Coral de 
Sant Medir.  

Divendres 22 de febrer, 19 h
Casinet d’Hostafrancs
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ACTUALITATACTUALITAT

AGENDA
  Tertúlia Batibull amb Soledat Gascó 

Dia: 14 de febrer a les 19.30 h
Lloc: Sala d’Actes Cotxeres de Sants

  Reunió Festa Intercultural
Dia: 14 de febrer a les 19.30 h
Lloc: Cotxeres de Sants, sala 31

  Calçotada Popular Plaça Súria
Dia: 17 de febrer a les 14 h
Lloc: Plaça Súria

  Cinefòrum: Rebecca
Dia: 26 de febrer a les 19 h 
Lloc: AV Badal, Brasil i la Bordeta

  Calçotada popular Baix Jocs Florals
Dia: 10 de març a les 14 h 
Lloc: Baix Jocs Florals 

Si esteu realitzant algun projecte o 
activitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò, feu-nos-ho saber:     
info@secretariat.cat

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

L’Esbart Ciutat Comtal 
homenatja Santa Eulàlia

Les representacions d’aquest espectacle 
apassionant alhora que solemne seran el 
16 i 17 de febrer a la Catedral de Barcelo-
na, escenari majestuós que acull la cripta 
on reposa la Santa. El muntatge mostra 
a través de la recreació històrica la vida 
exemplar de la jove Santa Eulàlia, filla de 
Sarrià, condemnada a morir a la creu per 
ordre del pretor romà Dacià a causa de la 
seva condició de cristiana. 

Aquesta iniciativa sorgeix com una mostra 
de reconeixement a la seva trajectòria com a 
incansable activista cultural i social, sempre 
compromès amb valors cívics i democràtics.

Suma’t al manifest! 
Pots signar-lo a Cotxeres de Sants o bé 
digitalment al següent enllaç:
http://reconeixementcartana.blogspot.com.es

Manifest de reconeixement 
a l’Anselm Cartañà

10 h - Cercavila amb els Gegants de Sants
10.30 h - Xocolatada Infantil

10.30-13.30 h - Inflables i Tallers
11 h - Inauguració oficial amb l’actuació dels 
Castellers de Sants i la Coral de Sant Medir 

12.30 h - Portes obertes al centre
14 h - Cloenda

El centre obrirà les seves portes el proper  
dissabte 16 de febrer per compartir amb tot 
el barri la reforma i l’ampliació de l’escola 
en un matí ple d’activitats culturals i infan-
tils. L’acte oficial de la inauguració comptarà 
amb la presència de personalitats.

L’Escola Sant Medir creix

Més de 500 persones ja han signat el 
manifest perquè l’espai polivalent de 
l’Arxiu Municipal porti el nom d’Anselm 
Cartañà. La vostra entitat ja l’ha firmat?

Una recreació històrica inèdita ompli-
rà de música, ball i teatre la Catedral.

El passat mes de gener, la taula rodona 
“Cap a un sistema de salut excloent?” 
va aplegar nombroses entitats i per-
sones preocupades per la nova legis-
lació del sistema de salut públic. Ara, 
us proposem un taller pràctic adreçat 
especialment a les entitats d’acollida.

Associacions de veïns, AMPA o entitats 
de comerciants, per exemple, són les as-
sociacions a les quals més pot interessar 
el taller pràctic del proper divendres 15 de 
febrer, en el qual s’esmentarà la nova le-
gislació, es compartiran casos i recursos 
sobre aquesta qüestió i es traçaran pro-
tocols d’actuació conjunts per apaivagar 
aquesta situació de vulneració del dret a 
la salut.
Divendres 15 de febrer, de 13 a 15 h
Centre Social de Sants (Olzinelles, 30)

Taller pràctic sobre la 
targeta sanitària

Han organitzat un matí d’activitats per 
al proper dissabte 16 de febrer.

Catedral de Barcelona. Entrada gratuïta 
16 de febrer a les 20.30 h
17 de febrer a les 16.45 h

Viu el Xibarri amb l’Esplai 
Xiroia el proper 2 de març

Sota el lema Cap nen sense colònies,  l’Es-
plai Xiroia ha organitzat tallers infantils, xo-
colatada i cercavila per a tots aquells infants 
i famílies que vulguin passar una bona es-
tona a Rambla Brasil amb carrer de Sants.  


