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Amb la col·laboració de:

El passat 7 de novembre culminaren a 
la sala de plens del Districte de Sants-
Montjuïc els actes commemoratius 
del 25è aniversari de la FAECH, la 
Federació d’Associacions, Entitats i 
Comissions d’Hostafrancs. La sala 
estava plena de gom a gom i entre 
les persones assistents hi havia 
expresidents i col·laboradors habituals 
de l’entitat. L’acte serví per a la 
presentació del llibre “La Festa Major 
d’Hostafrancs. 150 anys de tradició i 
festa”, escrit per Albert Torras. L’actual 
president, Josep Espín, va tenir unes 
emotives paraules de record de les 
persones que han fet possible el 
funcionament de l’entitat, tot esmentant 
la cohesió del teixit associatiu 
hostafranquí. Per la seva banda, el 
regidor del Districte, Sr. Jordi Martí, 
va fer un públic reconeixement de la 
feina que fan les entitats en general i, 
en especial, la feina que fa de manera 
quotidiana la FAECH en la construcció 
associativa del barri.

25 anys de la FAECH

L’escultora Marina Rubio, nascuda a Saragossa i 
resident a Barcelona, s’ha erigit guanyadora del 6è 
Concurs Art Jove de Cotxeres-Casinet amb l’obra 
Cabeza II de fusta reciclada i amb diverses peces 
acoblades. El jurat, 
format per la Comissió de 
selecció d’exposicions 
de Cotxeres-Casinet, 
ha reconegut l’obra de 
Marina Rubio amb el 
màxim guardó, 800 euros 
i la seva exposició. L’obra 
Decadència 2.0, del 
pintor Samuel Delgado 
de Vilassar de Mar, ha 
guanyat el segon premi, 
valorat en 400 euros 

i l’exposició de l’obra. Tenint en compte la qualitat 
de les obres presentades en aquesta edició, el jurat 
ha decidit per unanimitat concedir tres accèssits a 
les obres Aparellament biològic de Carles Azcón; 

El miedo a lo desconocido de Yaiza 
Pozo; i La dona casa de Georgina 
Contel. 

El 6è Concurs Art Jove no només ha 
crescut en qualitat, sinó que aquest 
any també ha augmentat el nombre 
de participants. En total s’han 
presentat 41 obres de 25 artistes 
joves. La majoria de les composicions 
provenen de Catalunya però també 
han participat artistes des del País 
Valencià i Utrecht.

Marina Rubio guanya el 6è Concurs Art Jove de Cotxeres-Casinet
El jurat ha concedit tres accèssits per la gran qualitat de les obres presentades enguany.

Fins a 2.500 persones van assistir a la 
XXV Marató de cinema fantàstic i de 
terror de Sants celebrada de l’11 al 16 
de novembre, convertint les Cotxeres de 
Sants en l’aixopluc preferit d’aquest cap 
de setmana. 

Durant la Marató es van projectar 115 
curtmetratges, una selecció dels 320 
treballs que s’havien presentat a la 15a 
edició del Concurs de Curts Fantàstics i 

de Terror de Sants. Els guanyadors van 
ser: Beerbug d’Ander Mendia, millor curt 
d’animació; Swing d’Albert Ventura, millor 
curt en català; Incómodo de Toni López, 
premi Pere García Plensa; Maldición de 
Jacobo Saro, millor curt curt; Coaching 
for psycopaths de Joel Badia, millor curt 
Chicha Cutre; i Fist of Jesus de David 
Muñoz-Adrián, premi del públic. 

Microrelats i La nit més llarga, els 
plats forts de la Marató 
El certamen de microrelats de terror, 
novetat d’enguany, va ser rebut amb 
molt d’entusiasme pel públic. El relat 
AD4N de Gorka Iban López va ser el 
guanyador d’entre les més de 700 obres 
presentades a concurs. 
 
El punt àlgid de la Marató va arribar 
dissabte amb La nit més llarga quan es 
van projectar de manera continuada una 
desena de pel·lícules del gènere, des de 
les 19 h fins a les 6 h. 
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Decadència 2.0

2.500 persones s’esgarrifen a la XXV Marató de 
cinema fantàstic i de terror de Sants
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ESPAI DE DEURES, UNA SUMA D’ESFORÇOS 

QUÈ?

Dues tardes a la setmana, durant una hora i mitja, un monitor i 2 o 
3 persones voluntàries acompanyen un grup d’alumnes a l’hora de 
resoldre dubtes, fer deures i preparar exàmens. Durant la sessió es 
treballa la consolidació de coneixements, la motivació i l’autonomia, 
es fomenta la lectura, es treballen hàbits i es proporcionen eines i 
tècniques d’estudi.

Està gestionat pel Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta i compta amb la col·laboració del Districte de Sants-Montjuïc 
que ha aportat al projecte 27.775 euros, a través d’un conveni. 

L’Espai de Deures és un projecte que vol contribuir a reduir l’elevat índex 
de fracàs escolar als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. És una 
activitat educativa que es planteja com una iniciativa de caràcter preventiu 
i com un recurs al servei de les escoles per millorar l’aprenentatge, les 
actituds i la motivació de l’alumnat d’educació primària i secundària amb 
dificultats. 

QUI?

COM?

L'espai de deures en xifres

Curs 2012 -13
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Dimecres 6 de novembre, va presentar-se 
l’Espai de Deures a la Biblioteca Vapor Vell 
davant de la ciutadania i representants del 
Secretariat d’Entitats i el Districte Sants-
Montjuïc. Durant la seva intervenció, la 
presidenta del Secretariat d’Entitats, Lluïsa 
Erill, va posar de relleu la feina del voluntariat, 
imprescindible per al funcionament de 
l’Espai de Deures. També va tenir paraules 
d’agraïment cap a la consellera d’educació 
del Districte, Núria Izquierdo, peça estratègica 
per impulsar el projecte. Per la seva banda, 

el regidor Jordi Martí va destacar que l’èxit 
del projecte rau en la suma d’esforços entre 
el Secretariat, el Districte, serveis socials, 
els monitors, el voluntariat i les escoles. 
La bona acollida del projecte va quedar 
palesa amb les paraules d’agraïment per 
part de la direcció de l’Escola Gayarre 
cap al projecte i cap a la Núria Esterri, la 
persona que coordina l’Espai de Deures. La 
presentació va concloure amb la visita a un 
grup d’alumnes que estaven en una sessió 
de l’Espai de Deures a la mateixa biblioteca. 

Bona acollida del projecte a la presentació pública
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Busquem persones que hagin estat vinculades a l’educació, estudiants, 
persones jubilades i gent amb ganes d’ensenyar i d’aprendre. Una tarda 
a la setmana, durant 1.30 h, els voluntaris donen suport a un grup de 10 
alumnes en el moment de fer els deures i estudiar, resolent els dubtes 

que van apareixent. Si estàs interessat a ser voluntari, envia’ns un 
correu electrònic a l’adreça nuria@secretariat.cat 
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ACTUALITAT

Comença una nova etapa de la Taula intercultural
Després de tres anys de funcionament, aquest espai de coordinació 
associatiu ha iniciat un procés d’actualització per definir el nou full de ruta 

El procés d’actualització ha començat 
amb una diagnosi de la Taula 
intercultural on les entitats han fet 
palesa la necessitat de potenciar 
la interrelació entre elles a partir 
de projectes compartits i una major 
implicació en les problemàtiques 
de cada associació. De la diagnosi, 
es desprèn la voluntat d’enfortir les 
comissions de treball i les plenàries.

Entre els objectius sorgits durant el 
procés de diagnosi destaquen el desig 
d’aconseguir una major participació 

de les entitats llatinoamericanes en 
temes socials, aprofitant el seu interès 
i la seva força en temes folklòrics. 
També s’ha arribat a la conclusió que 
no és necessari crear projectes nous, 
sinó treballar perquè activitats de les 
pròpies entitats esdevinguin conjuntes 
i seguir fent aquelles que funcionen bé 
tot reforçant-les.

Un cop finalitzada aquesta primera 
fase de diagnosi, s’inicia ara el procés 
d’elaboració del pla de treball, que 
està previst que finalitzi durant el mes 
de febrer. S’obre, per tant, una nova 
etapa de la Taula intercultural, que 
farà que aquesta eina de coordinació 
associativa s’adeqüi encara més a 
les necessitats actuals per tal de 
seguir tenint, i fins i tot augmentar, 
la incidència als nostres barris i a la 
ciutat de Barcelona.

Conveni amb l’IDEC-UPF
El Secretariat d’Entitats i 
l’IDEC-Universitat Pompeu 
Fabra mantenen un conveni 
pel qual les entitats federades 
podeu obtenir un 10% de 

descompte sobre l’import total del postgrau 
Dinamització de Projectes en Envelliment 
Actiu. Els especialistes en active ageing 
participen en el procés de desenvolupament 
de polítiques socials i d’actuacions concretes 
que asseguren la integració, la participació 
i el benestar físic i mental de les persones 
grans. Per a més informació, contacteu amb 
el Servei d’Assessorament de programes de la 
universitat a info@idec.upf.edu.

AGENDA
  Presentació del llibre ‘Mestres i 
alumnes de la República. Cròniques 
del Patronat Escolar de Barcelona’ 
La presentació anirà a càrrec dels seus 
autors, Encarnació Martorell i Salvador 
Domènech, que faran una aproximació 
a l’educació en el període republicà, 
des de la perspectiva d’una noia que 
havia viscut aquell model educatiu. 
L’acte comptarà amb la presència 
de Conrad Vilanou, Catedràtic de la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat 
de Barcelona i Maria Vinyeta, mestra i 
membre de l’Associació d’Exalumnes 
i Amics del Patronat Escolar. Quan? 
Dijous 21 de novembre a les 19 h a la 
Sala d’Actes de Cotxeres de Sants.  

  Com funciona el rebut de l’aigua, 
és lògic el que paguem? 
Seminari organitzat per l’Aula de 
l’Aigua. Porteu el darrer rebut de l’aigua 
per poder analitzar-lo. Quan? Dimarts 
26 de novembre a les 18 h a la seu de 
l’entitat al carrer Rector Triadó, 13.

Vine a celebrar la XII Festa 
del Col·lectiu d’Artistes 
La celebració serà el proper divendres 22 
de novembre. La primera part consistirà en 
un  sopar a la Sala d’Actes de Cotxeres de 
Sants. El gruix de la celebració serà al Casient 
d’Hostafrancs on hi haurà un recital poètic i 
musical i una lectura dramatitzada de Lisístrata 
d’Aristòfanes. 

Durant la nit es lliuraran els premis del 
6è Concurs d’Art Jove Cotxeres-Casinet. 
Com a fi de festa hi haurà ball i moltes 
sorpreses! Trobareu més informació al blog 
colectiudartistesdesants.blogspot.com.es

Més de 200 tuitaires ja ens segueixen a 
@secretariat_shb, i tu? Segueix-nos al 
Twitter i estigues al dia de l’actualitat de 
les entitats de #Sants #Hostafrancs i 
#laBordeta. 

Subscriu-te a l’Altaveu, el butlletí 
electrònic del Secretariat. Cada quinze 
dies rebràs al teu correu electrònic les 
darreres novetats del teixit associatiu i 
els nostres barris. 

A cop de clic! Per rebre’l només has 
d’introduir el teu correu electrònic a 
www.secretariat.cat 

Aprèn a fer castells!
No deixis escapar aquesta oportunitat i apunta’t 
a l’Escola de Castells dels Borinots,  aprendràs 
a alçar castells de manera gratuïta. On? Escola 
Jaume I, Comtes de Bell·lloc 86. Quan? De 
19.30 a 21 h els dimarts: 26 de novembre; 3, 10 
i 17 de desembre; 14, 21 i 28 de gener.


