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L'espai de deures en xifres 

Alumnat ......................... 48
Grups ...............................  5
Persones voluntàries ..... 20 
Monitors .........................   3
Centres implicats............   5
Espais acollidors  ...........   4

Amb la col·laboració de:

El plenari de valoració de Firentitats 
2013 va ressaltar el comportament de 
les entitats davant la forta pluja de pri-
mera hora, demostrant un cop més el 
compromís del teixit associatiu. 

Respecte a la coincidència amb altres 
fires de comerciants, es va considerar 
que desllueix l’essència de la mostra 
i l’esforç de les entitats, però alhora 
se’n va valorar de manera positiva 
l’increment de públic. L’intercanvi amb 
Basurto va rebre bones opinions i per 
això s’ha proposat que es torni a repe-
tir el model amb altres ciutats.

Valoració de Firentitats

L’Espai de deures passa de curs amb bona nota

El darrer dia es van realitzar qüestionaris 
d’avaluació, dels quals es desprenen les 
següents conclusions:

Les famílies, satisfetes 
Valoren de manera molt positiva el canvi 
d’actitud i motivació dels seus fills i filles 
respecte als estudis.A més, destaquen la 
funció social de l’Espai de deures, consi-
derant-lo un punt de trobada molt saluda-
ble i positiu. 

L’alumnat, implicat 
A l’Espai de deures, els participants tro-
ben un lloc tranquil on estudiar i sentir-se 
ajudats a l’hora de millorar els seus resul-
tats acadèmics. Als qüestionaris d’ava-
luació han valorat el projecte amb un 8 
sobre 10 i, a més, la majoria convidaria 
els seus amics a participar-hi. 

Els centres educatius, compromesos 
Les avaluacions recollides fins al moment 
són molt positives. En tots els casos es 
demana la continuïtat del projecte i fins i 
tot l’ampliació de cara als propers cursos.

En tan sols 2 mesos de vida, el projecte 
Espai de deures, impulsat pel Secretariat 
d’Entitats amb la col·laboració del Distric-
te de Sants-Montjuïc, ha donat suport a 
48 alumnes de primària i secundària a 
millorar les seves notes. Més enllà de les 
qualificacions, el projecte ha contribuït a 
enfortir la capacitat d’esforç i la motivació 
d’aquest alumnat cap a l’estudi.

Un exemple d’aquesta implicació és el grup 
de secundària que ha seguit treballant du-
rant el mes de juliol per preparar els exà-
mens de setembre. L’èxit del projecte també 
es fa palès amb l’interès dels centres educa-
tius. De cara al curs vinent, hi haurà un total 
de 7 grups de treball, fet que suposa  l’ober-
tura de 3 nous grups de reforç a 3 centres 
educatius que s’incorporen al projecte.  

L’obra de Josep Garcia Martín ha estat la 
guanyadora del 5è concurs de cartells per 
il·lustrar el Correllengua 2013 de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, al qual s’han pre-
sentat un total de 10 obres amb dissenys 
molt variats i d’una elevada qualitat. 

El jurat ha volgut premiar la plasticitat i la 
treballada elaboració artística de l’obra, a 
més de les referències a Miquel Martí i Pol, 
poeta protagonista de l’edició d’enguany. 
El jurat també ha considerat que el cartell 
de Josep Garcia Martín serà l’idoni per al 
mosaic gegant que elaborarà l’alumnat de 
les diferents escoles dels nostres barris 
que participen al Correllengua. 

Ja tenim el cartell guanya-
dor del Correllengua 2013

Les entitats del Secretariat participaran a la Via Catalana
La cadena humana de 400 quilòmetres recorrerà el país el proper 11 de setembre.

El tram 380 de la gran cadena humana del 
proper 11 de setembre, ubicat a Cervelló, 
serà el punt on s’aplegaran les entitats del 
Secretariat i totes aquelles persones dels 
nostres barris que ens vulguin acompa-
nyar en aquesta jornada tan especial. 

Inscripcions
Totes les entitats i persones individuals 
que vulgueu participar a la Via Catalana 
amb el Secretariat ens heu de facilitar un 
llistat amb nom i cognoms, DNI i correu 
electrònic a info@secretariat.cat abans 
del 19 de juliol a les 10 del matí. 

Aquesta proposta inclou el desplaçament 
en autocar i un cost aproximat de 10 € per 
persona. Un cop tinguem aquestes da-
des, realitzarem una inscripció conjunta a 
la Via Catalana de manera que el proper 
11 de setembre puguem estar tots junts. 
Convertim aquest 11 de setembre en 
l’avantsala de la independència!

La majoria de l’alumnat participant ha millorat les seves qualificacions.
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A S S E G U R A N C E S  È T I Q U E S  P E R  A  L E S  E N T I TA T S
En quins casos les entitats 
necessiten una assegurança?

És un contracte pel qual una 
asseguradora es compromet 
a una prestació (generalment 

monetària) a canvi d’una prima 
en el cas que es verifiqui l’ocur-

rència del fet assegurat. 

Què és una assegurança?

RECLAMACIONS

INCENDIS

DEMANDES

DANYS A TERCERS

ACCIDENTS

Són moltes les normatives estatals, nacionals i locals que im-
posen la contractació d’assegurances de responsabilitat civil i 
que en preveuen les característiques, però sobretot cal tenir 
molt present que la responsabilitat civil té el seu origen al Codi 
Civil i el que determina és l’obligació que tota persona o entitat 
té de restituir els danys causats a un tercer. Per això, inde-
pendentment de la normativa, hem de ser conscients que per 
assumir reclamacions per danys a tercers podem necessitar 
una assegurança de responsabilitat civil.

Triar assegurances ètiques

Arç treballa amb la convicció que l’assegurança reporta uns beneficis socials preuats 
que cal fer aflorar: estimula la responsabilitat davant de tercers, fomenta l’esperit de 
previsió entre les persones i permet el desenvolupament econòmic, ja que protegeix la 
producció i les infraestructures, genera estalvi i finança inversions a llarg termini. 

Indemnitza les conseqüències per a la salut 
dels assegurats d’un fet accidental i involun-
tari. Les contingències habituals són la mort, 
els diferents graus d’invalidesa i les despeses 
mèdiques o farmacèutiques. Dóna cobertura als riscos més habitu-

als que afecten els béns de les entitats: 
incendi, robatori, danys per fenòmens 
meteorològics, vandalisme, etc.Sovint 
inclou cobertures de diferents rams i 
acaba esdevenint un contracte únic que 
permet gestionar els diferents riscos de 
l’activitat.

ACCIDENTS

DANYS I INSTAL·LACIONS Respon per nosaltres de les 
obligacions derivades dels 
danys personals o materials 
que, per causa de la nostra 
activitat, puguin patir terceres 
persones. És una asseguran-
ça de caràcter marcadament 
jurídic i, tot i l’aparent senzille-
sa de l’enunciat, amaga força 
complexitat.

RESPONSABILITAT CIVIL

Quines assegurances solen 
contractar les entitats? 

Com les podem distingir?

Arç disposa del segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) des de l’any 2009, el primer segell europeu 
de qualitat de gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores i un dels pocs que hi ha al món. 

El certificat EthSI, promogut i impulsat des de l’Associació FETS (Finançament Ètic i So-
lidari), permet identificar les companyies asseguradores i els productes que compleixen 
uns estàndards ètics i solidaris. D’aquesta manera,s’intenta respondre al creixent desig 
de la ciutadania de conèixer i exercir un cert control sobre la destinació dels diners que 
dipositen a les empreses asseguradores. 

www.ethsi.net

Aquest concepte d’assegurança s’anomena ètica i solidària, i introdueix en el mer-
cat assegurador les pràctiques ètiques i solidàries pròpies de la banca ètica. Els 
principis bàsics amb què es gestiona aquesta assegurança són la mutualitat, la 
transparència i l’equitat.

Servei a les entitats

La cooperativa Arç fa una visita a les entitats per tal d’analitzar les pòlisses vigents. Amb 
aquest material, elabora un informe sobre com han vist les assegurances (en relació amb les 
cobertures, els capitals, la definició dels riscos, el preu, etc.), que fan arribar a les entitats. 
Així, si aquestes ho consideren convenient, els presenten un projecte alternatiu d’asseguran-
ces que reculli les millores suggerides a l’informe.
       

Contacte: jgomez@arccoop.coop / www.arccoop.coop
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ACTUALITAT

Francès, italià, alemany, anglès, castellà 
i català són els idiomes que una desena 
de persones ja estan aprenent gràcies 
al projecte Aprenem a Sants, engegat 
fa poc més d’un mes. Els dissabtes de 
10.15 a 14 h, les Cotxeres de Sants acu-
llen aquests tallers gratuïts que funcionen 
amb una metodologia innovadora basada 
en l’aprenentatge a partir de la lectura i la 
conversa en grups reduïts.

Us recordem que les inscripcions estan 
obertes durant tot l’any i podeu fer les pre-
inscripcions per correu electrònic a 
aprenem.sants@gmail.com

Bon inici del projecte lin-
güístic Aprenem a Sants
Els grups tornaran a la feina després 
de l’estiu.

El passat 21 de juny, l’Obra Social “la Cai-
xa” i el Secretariat van signar un conve-
ni de col·laboració per valor de 40.000 € 
per finançar diversos projectes de marcat 
caràcter social presentats per les entitats 
associades. 

Els serveis d’alimentació social a les par-
ròquies, activitats esportives de caràcter 
inclusiu, ajudes per a sortides escolars o 
l’adquisició de llibres per a centres edu-
catius són alguns dels projectes que ja 
han rebut l’ajuda econòmica que, malgrat 
arribar amb 4 mesos de retard, suposa-
rà un alleujament per al teixit associatiu, 
que podrà seguir amb la seva tasca. 

Amb aquesta col·laboració, l’entitat finan-
cera vol donar una resposta encara més 
eficient als grans reptes socials que plan-
teja la conjuntura actual i apropar-se més 
als habitants dels nostres barris.

L’Obra Social “la Caixa” i el Secretariat signen un 
conveni de col·laboració per valor de 40.000 euros
El 82,5% de l’ajuda econòmica ja ha estat assignada a diversos projectes socials 
presentats per les entitats associades. 

La diversitat cultural als mitjans és escas-
sa i dolenta, s’estigmatitza la diversitat 
com a centre dels conflictes i es reforcen 
els estereotips a causa del mal tractament 
periodístic. Aquestes són algunes de les 
conclusions que van exposar els periodis-
tes Patrícia Gabancho, Latifa El Hassani i 
Carles Solà en la presentació de les idees 
del seminari Què fem per la diversitat als 
mitjans?, organitzat per la Taula intercul-
tural del Secretariat el passat mes d’abril.

Línies de treball 
A través de Diverscat, l’Agenda de la Di-
versitat de Catalunya -un projecte impul-
sat pel Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya-, es vol impulsar la creació d’un grup 
de treball per mantenir el contacte amb 
les persones participants del seminari i 
d’altres que hi estiguin interessades i po-
der organitzar més activitats per plantejar 
nous reptes. 
www.secretariat.cat/seminari

Taula rodona sobre la 
diversitat cultural 

Del 23 d’agost a l’1 de setembre, les Cot-
xeres de Sants acolliran la 15a edició de 
l’Open Internacional d’Escacs de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta. Des de l’organit-
zació s’estima la participació de més de 
600 participants d’una desena de nacio-
nalitats diferents. El període d’inscripcions 
estarà obert fins al 22 d’agost a les 14 h.
 
Algunes activitats complementàries de 
l’Open s’integraran a les celebracions de 
la Festa Major de Sants. El 27 d’agost, el 
carrer Guadiana acollirà el Passapeces, el 
29 d’agost se celebraran partides simultà-
nies al vestíbul de l’Estació de Sants i el 
31 d’agost hi haurà un torneig de partides 

ràpides a les Cotxeres de Sants. A més, el 
Col·lectiu d’Artistes ha preparat l’exposició 
Escac i Mat: escacs, esport i creativitat. 
Totes aquestes activitats són gratuïtes i 
obertes al públic. Trobareu tota la informa-
ció al web www.cotxeres.org/open

Les Cotxeres de Sants s’entaulen en la 15a edició de 
l’Open Internacional d’Escacs
Les inscripcions van a bon ritme i s’espera igualar els 600 participants del 2012.

La cercavila amb els Geganters i els Tabalers de Sants i la Banda 
i Majorets del Triangle de Sants serà el preludi de la lectura del 
pregó, que donarà el tret de sortida a la Festa Major. La pregonera 
d’enguany és Meritxell Falgueras, periodista i reconeguda sommeli-
er de la 5a generació del Celler de Gelida de Sants. 

Seran 8 dies de festa i xerinola durant tot el dia, amb un protago-
nisme especial de la música, amb els grups Oliva Trencada, 9son i 
La Troba Kung-fú.  

Festa Major de Sants, del 23 al 30 d’agost 


