ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017
Dia 20 de juny del 2017
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
ACTA
A la sala d’actes de les Cotxeres de Sants s’inicia el dia 20 de juny del 2017, sent dos quarts de vuit del vespre, l’assemblea general ordinària
convocada per la Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, presidida per la Sra. Lluïsa Erill i Albajés,
presidenta de l’entitat, a qui acompanyen els membres de la Comissió Executiva Sra. Carme Bernet i Viñas, Sr. Josep Espín i Morales i les
vocalies Sr. Oleguer Forcades i Rabassa i Sr. Josep Ribas i Xarles, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 13 de juny del 2016.
Informe de gestió de l’any 2016, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
Informe de les Comissions.
Admissió de nous col·lectius.
Baixa d’entitats.
Pla de treball de l’any 2017, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
Torn obert de paraules.

La Sra. Lluïsa Erill dóna la benvinguda a les persones assistents que representen les setanta entitats assistents. Inicia l’assemblea recordant
que el 20 de juny és el dia mundial de les persones refugiades i per a totes elles reclama a l’Estat espanyol i a la resta d’Estats europeus que
les acullin i que es compleixin tots els acords signats. A continuació, agraeix la presència a les persones invitades: Sra. Marga Ortega,
Cotxeres-Casinet; Sr. Toni Ayza, Cotxeres-Casinet, Srs. Sergi Sarri, conseller del PdeCAT al Districte de Sants-Montjuïc; Joan Sanromà,
conseller de Barcelona en Comú al Districte de Sants-Montjuïc; Albert Deusedes, conseller del PSC al Districte de Sants-Montjuïc; Neus de
Haro, consellera del PdeCAT al Districte de Sants-Montjuïc; Àngels Boix, consellera del PSC al Districte de Sants-Montjuïc i assessora de
Montserrat Ballarín; Jordi Fexas, conseller d’ERC al Districte de Sants-Montjuïc; Lali Perarnau, expresidenta del Secretariat; Dolors Cartañà,
excap d’administració del Secretariat.
Excusen la seva absència la Sra. Lluïsa Pahissa, consellera de la CUP al Districte de Sants-Montjuïc. També excusen la seva absència les
entitats: Associació Educo, Udols- Associació pel benestar del Gos Urbà, Fundación Inceptum.
Hi assisteixen les entitats següents:
A.C.E SANSUR, ADORATRIUS, AFOSANTS, AGRUCAT. AGRUPACIÓ CATALANA PEL DESENVOLUPAMENT DEL MODELISME AMB ESCALA “N”, AMAZAN, PROMOCIÓ
SOCIOCULTURAL I DESENVOLUPAMENT, AMICS I AMIGUES DE MARIA AURÈLIA CAPMANY, AMPA ESCOLA LLORET, AMPA IES LLUÍS VIVES, AMPA MARISTES,
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA BOLIVIANA QORI INKAS, ASOCIACIÓN CULTURAL SHOSHINKAN NIHON BUDO KYOKAI, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FOLKLORE
INTI TUSUY RUNA, ASOCIACION POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. TAULA PER MÈXIC, ASSOCIACIÓ AMICS DE LA PAGESIA, ASSOCIACIÓ BCN SLOT,
ASSOCIACIÓ CATALANA PEL DESENVOLUPAMENT SOCIAL MÉS LLUNY, ASSOCIACIÓ COMPANYIA LIADA NACIONAL, ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTIVITATS
SOLIDÀRIES ACAS, ASSOCIACIÓ CULTURAL DANZANTES DE TIJERAS, ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLESPIR, ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS GOSSOS DE SANTS,
ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS DE SANTS-MONTJUÏC, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE SANTS-MONTJUÏC, ASSOCIACIÓ DE PREJUBILATS I
JUBILATS DE TELEFÒNICA A CATALUNYA, ASSOCIACIÓ FORMES-ESPAI COMUNITARI DE FORMACIÓ PERMANENT, ASSOCIACIÓ LA HORMIGONERA CULTURAL,
ASSOCIACIÓ LABORATORI DE JOCS, ASSOCIACIÓ LLUNA DE FANG, ESTIMEM LA CERÀMICA, ASSOCIACIÓ LÚDICA SANTS-NIGURATH, ASSOCIACIÓ SET D’ESCENARI
TEATRAL, ASSOCIACIÓ SHEDAM TRIBAL, ASSOCIACIÓ VEÏNS, COMERCIALS I INDUSTRIALS EL TRIANGLE DE SANTS, BANDA I MAJORETS TRIANGLE DE SANTS,
BÀSQUET INSTITUCIÓ MONTSERRAT, CAL SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA, CASTELLERS DE SANTS, CENTRE SOCIAL DE SANTS, CLUB CAMINS ESPORTIUS,
CLUB DINÀMIC BATLLÓ, CLUB ESPORTIU HANDBOL BCN-SANTS, CLUB PETANCA SANTS, COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS, COL·LECTIU PER LA IGUALTAT EN LA
DIVERSITAT, COLLA SARDANISTA FRANCESC RUBIO, COMISSIÓ VEÏNS BORDETA, COMUNIDAD DE PROFESIONALES BOLIVIA ESPAÑA CATALUÑA, CORAL SANT
MEDIR, DEIXA LA TEVA EMPREMTA, DIABLES DE SANTS, ÈDIP REI, EL GRA DE BLAT, ESGLÉSIA CECMAVI, FAECH. FEDERACIÓ ASSOCIACIONS, ENTITATS I
COMISSIONS D’HOSTAFRANCS, FORO DEBATE POPULAR, FUNDACIÓ CANPEDRÓ, FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA LLARS RESIDENCIALS, FUNDACIÓ PRIVADA
AVISMÓN CATALUNYA, FUNDACIÓ RANDA XIRINACS, FUNDACIÓ SANT PERE CLAVER, GRUP VITOLFÍLIC DE BARCELONA, INDIAN CULTURE CENTRE, LA NAU ESPAI
FAMILIAR, LLEIALTAT SANTSENCA, ÒMNIUM CULTURAL SANTS-MONTJUÏC, ORFEÓ ATLÀNTIDA, PLATAFORMA AFECTATS PER LA HIPOTECA, SANTS 3 RÀDIO,
SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGÒRIA, STREETBALL BARCELONA SANTS, UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTS

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 13 de juny del 2016.
Es posa a votació l’acta de l’assemblea general ordinària del 13 de juny del 2016, que queda aprovada per unanimitat.
2. Informe de gestió de l’any 2016, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
La Sra. Lluïsa Erill inicia l’informe de gestió fent referència als serveis que el Secretariat ofereix a les entitats per tal de facilitar-los el
funcionament i el desenvolupament dels seus objectius. Enguany i amb la idea de continuïtat però a la vegada també anar innovant informa
que s’ha encarregat un vídeo que es projectarà d’immediat, on s’expliquen els diferents serveis que oferim i que s’estructuren en diferents blocs

i també es mostrarà la gestió d’equipaments i la coordinació associativa. Coincidint amb la celebració dels 40 anys del Secretariat, també s’ha
recollit la trajectòria del Secretariat fins el moment actual.
L’eix principal del Secretariat són les Entitats i per això és molt important el treball en xarxa i la col·laboració i cooperació entre les entitats. Al
2016 les taules de coordinació, taula d’esports, intercultural i social, continuen sent una eina molt eficient que fomenten la cohesió social, la
igualtat d’oportunitats i ens permeten conèixer i treballar per a la diversitat cultural.
L’Aprenem Compartint, anteriorment anomenat Espai de deures, ha canviat el nom per adequar-lo més a les línies de treball actuals. És un
projecte que va més enllà del reforç escolar. L’objectiu és fomentar la igualtat d’oportunitats entre tots els nens i nenes i els nois i noies del
nostre territori, i s’aconsegueix amb la tasca del voluntariat, les coordinacions i, com no, l’esforç de tots els infants i joves que hi participen.
Tothom dóna i alhora també rep, és un aprenentatge servei amb tots els ets i uts.
El foment de la participació també és un objectiu important per al Secretariat i si ja n’hi ha força, el repte és que encara hi hagi més participació.
Ho podem veure en les comissions organitzadores, més de 230 entitats a les diferents comissions organitzadores dels projectes CotxeresCasinet - Carnaval, Mostra de Cinema fantàstic i de terror, Open d’escacs i també FirEntitats, la gran mostra de l’associacionisme dels nostres
barris i una de les més potents de la ciutat.
Altres projectes que poden ser exemple del treball en xarxa i col·laboració entre entitats són: Correllengua, ExpresSa’nts, Jocs Florals, La
Bordeta en dansa ... i podríem seguir.
Podem fer esment dels serveis que s’ofereixen com la cartera de serveis, els lloguers de pistes i la cessió d’espais. En l’apartat econòmic
esmenta que es continua amb la contenció de la despesa i millora dels serveis des de la part cultural i la part esportiva per augmentar els
ingressos, per reinvertir-los en els diferents projectes.
I per acabar aquest informe de gestió manifesta que li agradaria reconèixer la tasca de totes les entitats i persones que col·laboren i participen
en activitats i projectes, però de manera especial, vol recordar les persones que ens han deixat per sempre durant l’any 2016 i que han estat
relacionades amb l’associacionisme dels nostres barris: Pruden Merayo, de la Comissió de Veïns de la Bordeta, Rosa Costa-Pau, de
l’Observatori de Salut Pública i membre de l’AV d’Hostafrancs i Jordi Joan Alsina, president d’honor de l’Arca de Noè i col·laborador del
Carnaval de Sants. Ja al 2017 hem de citar Manel Mora, president de l’associació Blaugranes en cadira de rodes i amb problemes de mobilitat,
Antoni Roca, president del Secretariat d’Entitats, Josep Xarles, fundador i primer president del Centre Social de Sants i Anselm Cartañà, primer
president del Secretariat d’Entitats. Demana un reconeixement vers la tasca d’aquests persones, sense les quals no podríem celebrar els 40
anys del Secretariat, fent un aplaudiment.
A continuació es projecta el vídeo resum del Secretariat 2016. En acabar, s’obre un torn de paraules sense cap intervenció. Seguidament es
posa a votació l’informe de gestió, que queda aprovat per unanimitat.
3. Informe de les comissions
Pren la paraula la Sra. Carme Bernet, que fa un repàs a la feina feta per les comissions del Secretariat. Explica que les comissions del
Secretariat contribueixen a difondre la cultura en el nostre territori i a altres indrets. Són un element de dinamització cultural, des del vessant
artístic, formatiu i de manera molt destacada de promoció i foment de la cultura tradicional i popular catalana.
A continuació fem un repàs de la feina feta durant el 2016. Els Diables de Sants durant tot el 2016 van omplir de foc, pólvora i tabals les festes
populars dels nostres barris amb la seva participació en correfocs i tabalades. Els correfocs més destacats han estat els de la Festa de la
Mercè, del Correllengua, el Crema-Pica-Puja i de la festa major “Sants entre flames” amb la participació de Socarrimats i Guspires. També s’ha
participat a correfocs d’altres indrets com Premià de Mar, el Masnou, Vallirana i Casc Antic a Barcelona. Han realitzat tabalades com les de la
Plaça Fènix i la Festa Major de la Bordeta. A la Bordeta en dansa, tot i que la pluja va impedir l’espectacle de la colla, sí que es va poder fer el
castell de focs com a final de festa. A la Marató de Cinema de Sants es va portar la gestió de la barra que ha servit per cohesionar la colla
davant l’augment de feina respecte a edicions anteriors. Per últim van celebrar la festa pròpia de la colla. La festa va comptar amb la
participació de Diables del Casc Antic, Diables de Terrassa, Diables del Masnou, Diables de Poblenou i Folcat Diabòlic.

La colla dels Castellers de Sants s’ha fet molt gran durant el 2016 i ha calgut redimensionar les comissions de treball. Els Castellers van
completar per primer cop a la seva història un doblet d’actuacions amb castells de 9 en un mateix cap de setmana. Així mateix, per primera
vegada la colla va descarregar el 5 de 9 i un pilar de 8. Ha hagut un augment de la colla, tant en nous castellers com en el grau de fidelització
dels que ja ho són. S’ha millorat la visibilització de la colla al barri, creant nous aficionats i sinergies amb altres entitats. Durant aquest any el
documental “Melting Pot – Castellers indis, govindes catalans” es va emetre per TV3. També hem de destacar la creació de l’arxiu històric dels
Castellers de Sants. Els borinots han participat a nombrosos actes dels nostres barris com cavalcada de reis, Firentitats, Festa Major de Sants i
activitats obertes a la ciutat de Barcelona com la 3a calçotada borinota, la festa enxaneta, la revetlla de sant Joan i el 23è aniversari i diada
d’estiu.
Aquestes dues comissions, junt amb els Bastoners, Castellers i Diables Castellers i Diables, van ser presents als municipis menorquins l’estiu
passat amb demostracions de les dues colles.

Els Gegants de Sants han participat a diferents actes festius per promoure l’activitat gegantera, especialment en activitats d’altres entitats del
barri on han estat convidats, Cros de Sants, Premis Sant Jordi, Marató de TV3, Carnaval, pregó de la Festa Major de Sants, Correllengua,
Bordeta en dansa i a la cavalcada del Pare Noel, com en alguns altres indrets de la ciutat.

Durant el 2016, el Col·lectiu d’Artistes de Sants ha seguit oferint al territori una variada oferta cultural on la poesia i la pintura han tingut un pes
específic. A més d’organitzar exposicions, tertúlies, recitals de poesia i mostres d’art, el Col·lectiu ha participat en nombroses activitats del barri
com la Pau Sense Treva o el Correllengua. A través de les activitats mensuals Versos a Raig Fet i la Tertúlia Batibull, l’entitat ha difós la cultura
de variada temàtica, amb la presentacions de llibres, concerts, projeccions de vídeos, lectures dramatitzades, recitals poètics i homenatges
com els fets a “Ramon Llull”, “Els Beatles” i els “Setze Jutges” entre d’altres.
La sala d’exposicions Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, l’aparador del Casinet d’Hostafrancs i la Sala Nova de Sant Medir han acollit
nombroses exposicions de pintura de variats estils, dels més clàssics fins l’experimentació. A més, un dissabte al mes, el Passatge Fructuós
Gelabert s’ha transformat en un aparador artístic amb la Mostra d’Art, participant també, en la Fira del Llibre, i a FirEntitats. El cinema també ha
estat present en la programació d’activitats del Col·lectiu. Un cop al mes l’entitat ha programat cinefòrums amb l’Associació de familiars de
malalts mentals de Sants-Montjuïc i la Dra. Lluïsa Bertran. Més enllà de les activitats pròpies, el Col·lectiu d’Artistes s’ha implicat en altres
activitats com la Pau Sense Treva, el Carnaval, el Correllengua, ExpresSA’NTS, la Festa Major de Sants, o la Marató de Sants, oferint tallers,
concursos de pintura ràpida i recitals de poesia. Enguany hem de destacar que han aconseguit una reivindicació històrica, l’obertura de les
finestres de la sala d’exposicions de les Cotxeres de Sants.
La Comissió de Sardanes ha continuat oferint el cicle anual de sardanes. En total es van fer 8 ballades els divendres de maig, juny i juliol a les
19.30 h al Vapor Vell amb les Cobles Rambles i Baix Llobregat.
Conferències, recitals poètics i musicals i presentacions de llibres: aquestes són algunes de les activitats culturals que han programat les Aules
Obertes durant el 2016. Des de les Aules s’ha seguit treballant amb l’objectiu d’oferir continguts interessants i de temàtiques variades a la gent
gran amb ganes de seguir aprenent i fomentant un espai de relació.

5. Admissió de nous col·lectius
Pren la paraula el Sr. Oleguer Forcades i passa al punt de l’admissió de les noves entitats que han sol·licitat l’adhesió al Secretariat.
Es posa a votació l’admissió dels nous col·lectius i s’admeten per unanimitat les entitats següents: Amics i Amigues de Maria Aurèlia Capmany,
Associació Companyia Liada Nacional, Associació cultural Shoshinkan Nihon Budo Kyokai, Associació FORMES-Espai Comunitari de Formació
Permanent, Associació Laboratori de Jocs, Associació La Nau Espai Familiar, Associació Set d’Escenari Teatral, Fundació Randa-Lluís M.
Xirinacs, Streetball Barcelona Sants, Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, Associació Cultural d’activitats Solidàries
–A.C.A.S, Coordinadora d’entitats per la Lleialtat Santsenca, Associació Lúdica Sants-Niggurath i l’Indian Culture Centre.
No assisteixen les entitats: Associació Ardansa, Associació Juvenil Ameba. Per tant, aquestes entitats queden pendents d’adhesió per a la
propera assemblea general d’entitats.
Per segona vegada, les entitats: Associació Súmate i Centre de Cooperativa Intercultural de Dones – CODAF, no s’han presentat, de manera
que queden excloses del Secretariat i hauran de demanar novament l’adhesió.

5. Baixa d’entitats
Continua el Sr. Forcades comunicant la baixa d’entitats: Associació de comerciants del carrer Canalejas, comissió de festes carrers Béjar-Sant
Nicolau, Raíces Universales i Associació per a l’acompanyament al final de la vida- Hospice.
6. Pla de treball de l’any 2017, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
Reprèn la paraula la Sra. Lluïsa Erill, que ens parla del pla de treball 2017 i explica que, d’acord amb les línies estratègiques del Secretariat, les
quals es van iniciar a partir del Pla de Participació, s’estan impulsant diversos espais de coordinació d’entitats. Hi ha diverses taules en
funcionament i cadascuna d’elles té graus d’implementació diferents.
La Sra. Lluïsa Erill dóna la paraula al Sr. Abdul de l’entitat AMAZAN per parlar de la Taula intercultural. Explica que segueix endavant el Pla de
Treball 2014-2018 amb l’impuls i l’avaluació del grup motor, que està format per entitats de diferents orígens, una persona representant del
Secretariat i la persona tècnica del projecte. Des de la Taula intercultural se segueix treballant perquè la interculturalitat arribi a diferents espais
de participació del territori potenciant els projectes de les pròpies entitats, promovent espais de reflexió i fent d’interlocutors amb les institucions
i associacions. Potenciem interrelació entre les entitats amb projectes compartits i una major implicació amb les problemàtiques de cada
associació realitzant aquelles activitats que funcionen bé i treballant perquè d’altres esdevinguin conjuntes.
Entre les activitats en què ha participat la Taula intercultural destaca la realització de l’exposició de Carnaval, la 3a edició del Viatge per les
Cuines del món, s’ha commemorat el dia de la Llengua Materna, s’ha treballat en la Campanya Casa Nostra Casa Vostra des de Stop Mare
Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta, s’han fet xerrades, activitats, concentracions, participació a la Pau Sense Treva, s’ha consolidat la

Xarxa Educativa de Sants-Montjuïc en suport a les persones refugiades i s’ha fet una exposició en els centres educatius del territori, s’ha
participat a Firentitats, s’han realitzat entrevistes pel Xerrem d’Arreu, hem potenciat les activitats de les pròpies entitats de la taula, hem
treballat per la interculturalitat a la Festa Major de Sants i seguim participant en diverses plataformes per assolir una sanitat pública universal,
combatre els rumors i estereotips envers la immigració i un canvi en les polítiques migratòries i d’estrangeria i de refugi actuals.
La Sra. Lluïsa Erill dóna la paraula al Sr. Josep Espín per parlar de la Taula social. Explica que un dels eixos de treball d’enguany han estat els
dos tallers de cuina fàcil, econòmica i saludable per a famílies on els assistents han après a cuinar amb els productes bàsics que reben a les
cistelles. A més, s’està fomentant la captació de voluntariat des de les oficines del Secretariat. Enguany també s’ha donat suport a la distribució
d’aliments recaptats solidàriament per entitats de comerciants.
La taula social és un espai de coordinació del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta que aplega una desena d’entitats socials
amb l’objectiu de sumar esforços i treballar de manera més eficaç en l’atenció a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Anima
la resta d’entitats de l’assemblea a sumar-s’hi. La Taula social és un espai de referència per campanyes de recollida d’aliments com la que va
fer Sants-Montjuïc, Comerç i Entitats mitjançant una aplicació mòbil, van recollir 600 kg de productes (arròs, llegums i pasta); i també es va
participar a la panera solidària de l’Associació de Comerç Mercat Nou de Sants, aquesta acció va suposar 149 litres d’oli per a les diferents
famílies que atenen les entitats de la taula. Una de les tasques més rellevants que la taula ha portat a terme ha estat sensibilitzar la resta
d’entitats que inicien campanyes de recollida d’aliments i altres productes del fet que cal tenir en compte les necessitats que les entitats de la
taula detecten en el moment concret que es vol llençar la campanya. També s’ha fet una campanya de captació de voluntariat, a través d’una
butlleta, on les persones que s’adrecen als centres cívics per fer de voluntàries reben orientació en funció dels seus interessos i disponibilitat
per adreçar-se a l’entitat més adequada.
La Taula social durant el 2017 continuarà treballant per impulsar el treball en xarxa de les entitats de la taula i avaluant la necessitat de nous
projectes amb dos objectius principals, donar suport a les entitats que en formen part i ser un espai on altres projectes i iniciatives solidàries i
socials poden presentar i oferir les seves propostes. En relació al primer punt d’avaluació de nous projectes, la taula social té un repte
important, dimensionar el seu camp d’acció, amb inserció de persones amb risc d’exclusió i creació d’una assessoria jurídica social. Tot un
ventall de possibilitats que cal avaluar acuradament.
Seguidament, la Sra. Lluïsa Erill dóna la paraula al Sr. Jordi Suñé, membre de la Taula d’Esports. El foment de l’activitat esportiva en la
població infantil és un dels eixos de treball d’aquesta taula. La Taula d’esports ha estat reconeguda als nostres barris amb una subvenció de
15.000 euros que ha permès continuar amb la tasca del projecte Som Escola, Fem Esport, incorporant nous esports a les escoles a banda del
futbol sala, el bàsquet i l’handbol, mitjançant especialitats com la psicomotricitat, circ, ballet, patinatge, aeròbic, escacs o iniciació a la dansa.
Seguim impulsant projectes com Compartim Esport, Compartim respecte i buscant fórmules per incorporar la taxa de participació femenina a la
pràctica esportiva. En el marc més generalista de la millora de les infraestructures esportives hem centrat molt els esforços en el projecte
Magòria on ens hem reunit diverses vegades per presentar les nostres propostes als representants polítics i tècnics que passa per unes
instal·lacions pluridisciplinars amb serveis complementaris que signifiquin un salt qualitatiu a la pràctica esportiva al districte i que doni solució a
la saturació de les pistes i camps esportius ja existents, totalment incapaços d’absorbir la creixent demanda dels clubs.
Reprèn la paraula la Sra. Lluïsa Erill per donar pas al Sr. Pep Ribas que ens parlarà de les activitats que es desenvolupen per al foment de l’ús
social del català, aquestes activitats el Secretariat les encapçala junt amb la CAL. No hem d’oblidar tal com hem vist en el vídeo de l’informe de
gestió, els orígens del Secretariat van ser justament la realització dels cursos de català. De fet el Secretariat forma part del cens d’entitats per a
la defensa de l’ús social del català de la Generalitat de Catalunya.
El projectes que des de fa temps desenvolupem i que es continuaran desenvolupant són: el Correllengua, una proposta per a la defensa i
promoció de la llengua catalana de manera transversal, oberta, participativa i popular, que té com a objectiu fomentar l'ús social de la llengua
en tots els àmbits. Els objectius són la defensa de la llengua catalana amb la realització d’un dia dedicat a tot un seguit d’activitats, exposicions
i manifestacions de caràcter cultural. Al 2016 es va homenatjar la figura de la Montserrat Roig amb un acte literari a l’Abacus. Al dia següent
per motius de la pluja alguns actes es van traslladar a la sala d’actes i a l’auditori de les Cotxeres en dies posteriors. La comissió organitzadora
del Correllengua del 2017 ja ha realitzat diverses reunions per preparar aquesta edició, que tindrà lloc el 20 i 21 d’octubre i s’homenatjarà la
figura de la Lola Anglada.
Un altre projecte és el Parlem, la formació de parelles lingüístiques, integrades per una persona catalanoparlant i una persona aprenent que,
malgrat que entén el català, no el parla, és la base per crear un espai de comunicació que doni seguretat i fluïdesa a la persona que vol
començar a parlar català. El projecte s’ha valorat molt positivament i ha esdevingut una eina eficaç. Portem 10 anys i han passat al voltant
d’unes 1.200 persones. Aquest any s’han fet unes 60 parelles lingüístiques que han fet com a mínim 27 trobades. La procedència dels
aprenents ha estat de 18 nacionalitats (Espanya, Anglaterra, Argentina, el Brasil, Rússia, Bolívia, Itàlia, Lituània, el Japó, Cuba, França,
Colòmbia, Mèxic, Pakistan, Israel, Veneçuela, el Perú i Xile). Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM s’ha constituït
com un mecanisme que enriqueix culturalment els dos membres de la parella, com un element integrador i esdevé una porta oberta a la
integració social de l’aprenent, que en molts casos és immigrant.
Per finalitzar parlarem del Projecte Xerrem de grups de conversa, vinculat amb la Taula Intercultural, és d’àmbit nacional, de tot el Principat,
amb 1.500 usuaris i 27 grups a Sants, amb una assistència setmanal de més de 200 persones.
Lluïsa Erill continua exposant altres projectes del Secretariat com l’Aprenem Compartint, projecte que va néixer fa 5 anys amb el nom d’Espai
de Deures i que ha anat ampliant les tasques que desenvolupa, es decideix canviar el nom per reflectir aquestes múltiples tasques,
desenvolupar les ganes d’aprendre a aprendre, vincular-se a projectes del barri fent de voluntaris i voluntàries, fomentar l’ús de la lectura i l’ús

del català, fomentar que els joves de secundària ajudin els més petits i, per tant, assumeixin responsabilitats, es realitzen sortides culturals com
les que s’han fet al museu de les matemàtiques i trobades lúdiques amb l’alumnat i les famílies. Al final de curs avaluem conjuntament amb les
famílies, alumnat, persones voluntàries i comunitat educativa quines són les millores que es poden introduir. Per aquest motiu es va considerar
canviar el nom d’Espai de deures a Aprenem Compartint. Ara iniciem un pla pilot impulsat amb la Diputació de Barcelona sobre la
implementació de projectes plurilingüístics.
Altres projectes que hem fet han estat la celebració dels 10 anys del CEM la Bordeta, el projecte ExpresSA’NTS, la mostra d’art que compta
amb la participació del jovent del territori i dels centres educatius i de diferents entitats del Secretariat; els Jocs Florals, on hi ha obres
presentades de diferents indrets dels Països Catalans, on cada any hi ha una major participació d’obres; la Bordeta en dansa, mostra de
cultura popular; les Monografies d’Història Local, en aquest moment ja tenim publicades 4 i en tenim una nova en preparació amb motiu del 40è
aniversari del Secretariat, coordinada pel Miquel Botella i on participa també Gloria Figuerola, Eulàlia Perarnau, Carles Prieto, Sunta Sogas,
Anna Maria Torrent i Joan Manuel V. Parisi, sortirà al 2018 i formarà part de la col·lecció Riera de Magòria. També continuarem fent activitats
en suport dels refugiats, com la xarxa educativa, estem amb Stop Mare Mortum Sants-Montjuïc, vam col·laborar amb la campanya Casa nostra,
Casa Vostra i seguirem treballant en aquesta línia. Activitats dels Centres cívics com la Pau sense Treva, la Marató de cinema fantàstic i de
Terror amb 716 microrelats i 475 curts presentats, l’Open de Sants que és un dels més grans d’Europa, el Carnaval on omplim la carretera de
comparses i el Firentitats.
Amb motiu del 40è aniversari del Secretariat hem fet ja algunes celebracions, recepcions amb les autoritats del país, al Palau de la Generalitat
amb el president, el Sr. Carles Puigdemont, el 14 de març, amb l’assistència de 30 entitats per limitacions de l’aforament i la recepció al
Parlament de Catalunya, amb la presidenta la Sra. Carme Forcadell, el 19 d’abril, amb l’assistència de 50 entitats. Tenim pendent la recepció a
l’Ajuntament de Barcelona, al novembre, amb l’alcaldessa de la ciutat, la Sra. Ada Colau i les entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta al Saló
de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta recepció se’ns donarà la Medalla d’honor de la Ciutat de Barcelona que ens han atorgat
enguany. Aquí encoratgem totes les entitats a assistir-hi, ja que veure el Saló de Cent ple d’entitats és la imatge de la força de
l’associacionisme.
També s’ha fet una exposició dels 40 anys del Secretariat que es va fer conjuntament amb l’exposició dels “18 del no al Català” produïda pel
programa de Memòria històrica, a la sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants entre el 28 de març i el 15 d’abril del 2017.
El sopar de celebració dels 40 anys del Secretariat serà el 30 de juny, s’han convidat totes les entitats de la federació, totes les persones
treballadores i totes les persones vinculades amb la federació durant aquests 40 anys d’història. Tothom assumirà el 50% del cost del sopar,
tenim un topall de 600 persones i encoratgem a tothom a assistir-hi per mostrar la importància de l’associacionisme del nostre territori. El sopar
anirà a càrrec de la fundació Canpedró.
Per concloure, la Sra. Erill posa de manifest la gran festa de l’associacionisme que es va viure el dissabte 27 de maig a la carretera de Sants
amb la 16a edició de Firentitats. El marc de la carretera, plena d’entitats i plena de gent participant-hi, va ser d’allò més emocionant i
engrescador i una mostra de la vitalitat del teixit associatiu.
A continuació obre un torn de paraules sense cap intervenció. Seguidament es posa a votació el pla de treball, que queda aprovat per
unanimitat.
7. Torn obert de paraules
Seguidament, la Sra. Erill obre el torn de paraules general.
Intervé Jordi Redondo, d’Òmnium Cultural Sants-Montjuïc, informa que un grup d’entitats estan organitzant una campanya per estimular i
impulsar el referèndum de l’1 d’octubre. La reunió preparatòria serà dimecres 21 de juny al Centre Social de Sants.
Èdip Rei consulta si l’informe de gestió i el vídeo estan a disposició de les entitats, i si les associacions noves tindran les dades de la resta
d’entitats. Lluïsa Erill comenta que el vídeo estarà penjant a youtube i la resta d’informació estarà al web del Secretariat.
Després d’aquesta informació, a les 20.55 h, la Sra. Erill dóna per finalitzada l’assemblea, agraeix de nou la presència de les entitats assistents
i convida els assistents al pica-pica elaborat per la Fundació Canpedró.

