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 NOTÍCIA DESTACADA

Obres a l’Espanya Industrial

El passat 20 de març es van iniciar les obres 

de reforma i millora de la sala de fitness i la 

sala d’activitats dirigides. 

El nou projecte de gestió té la voluntat de 

consolidar l’oferta global d’esport i salut i 

optimitzar les instal·lacions per poder oferir 

la millor programació esportiva i una gran 

qualitat en els serveis. Es farà una reubicació 

d’aquests espais que permetrà aplicar un nou 

concepte a les sales, ampliant-les i adaptant-

les a les últimes tendències del fitness. La 

durada prevista de les actuacions és de set 

setmanes.

Un nou equipament es-
portiu a la Bordeta

El 12 de març va obrir les portes el Polies-

portiu Municipal la Bordeta. Culmina així un 

procés que es va iniciar amb la redacció del 

projecte, la concessió, el procés constructiu 

i, finalment, l’obertura del poliesportiu a les 

entitats esportives i a tota la ciutadania.

La Bordeta guanya un nou equipament esportiu, 

que ofereix una àmplia programació d’esport, 

salut i oci en unes instal·lacions de gran qualitat. 

Ara és el moment de descobrir-lo i gaudir-ne.

Aquest repte ha estat possible gràcies a un 

intens treball i al suport de les entitats, que 

ens heu demostrat la vostra confiança una 

vegada més. 

El món de la informació va fer un gran 

salt amb l’arribada i consolidació d’In-

ternet. Tenir una pàgina web permet a 

qualsevol organització tenir un aparador 

obert les 24 hores del dia amb les infor-

macions més interessants i útils per als 

usuaris. 

La pàgina web del Secretariat avança 

amb pas ferm cap a una renovació in-

tegral tant del disseny com dels contin-

guts. En aquests moments ens trobem 

en una fase inicial en la qual podreu 

trobar un recull de notícies, la nostra 

guia d’entitats i els serveis que oferim a 

les entitats. Però volem que la web del 

Secretariat faci un pas més i esdevingui 

un punt de trobada per al teixit asso-

ciatiu, un mitjà de comunicació amb 

informació actualitzada del Secretariat, 

del projecte Cotxeres-Casinet, de la 

gestió dels poliesportius, dels nostres 

barris, de les entitats, amb l’última hora 

dels nostres projectes...

A més, les entitats associades podreu 

publicar-hi les vostres activitats, de 

manera que tindreu un nou canal de 

difusió. Us convidem a entrar-hi i a par-

ticipar-hi, a descobrir tot el que estem 

preparant a www.secretariat.cat

Ja tenim el .cat

Recentment, la nostra pàgina web ha 

canviat de domini, hem deixat el .org 

i ens hem passat al .cat. Es tracta d’un 

domini genèric adreçat a la comunitat 

lingüística i cultural catalana a Internet.

Entra i descobreix la pàgina web del Secretariat

www.secretariat.cat
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 ACTIVITATS

       Programes d’actuacions cíviques, 
comunitàries i de foment del voluntariat 
Generalitat de Catalunya
Subvencions a entitats per a programes d’in-
tervenció i inclusió social, foment del teixit 
associatiu, solidaritat, participació ciutada-
na, promoció valors democràtics, etc. 

Actualment aquesta subvenció depèn del 
Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques, abans les convocava el 
Departament de Benestar i Família.
www.gencat.cat
Termini: 23 d’abril de 2007
 

       Cultura popular i tradicional - Cre-
ació i difusió artística 
Diputació de Barcelona, Àrea de Cul-
tura
Subvencions per a activitats culturals d’inte-
rès general i accions destinades a promoure 
la cultura popular i tradicional, així com la 
realització d’activitats de suport a la creació i 
difusió artística.
www.diba.cat
Termini: 31 de juliol de 2007

 

FirEntitats, a punt!!!

Amb el lema “El teu espai. La teva gent” 

arriba la setena edició de FirEntitats, 

del 4 al 6 de maig. Hi participem 120 

entitats amb més de 80 estands, uns 

40 plafons i una cinquantena d’activi-

tats. Tornarà a coincidir amb “Fes-te al 

carrer”, la mostra de la cultura popular 

dels nostres barris, i ocuparà els espais 

del parc i carrer de l’Espanya Industri-

al. El treball del comitè organitzador de la 

Mostra ha estat molt intens i productiu. Un 

centenar de persones han participat en la 

presa de decisions de la Mostra en l’activitat 

cabdal del projecte Cotxeres – Casinet.

Des del Secretariat us hem d’encoratjar 

perquè difongueu la mostra entre els 

vostres associats i a la resta de la ciuta-

dania. Seguirem mostrant 

durant tres  dies de què 

som capaços durant tot 

l’any, formant ciutadania 

activa, transmetent els nos-

tres valors i donant solució 

a les inquietuds dels nos-

tres conciutadans per tal de 

convertir aquest espai en 

l’espai de tots. Podreu fer 

el seguiment de FirEntitats 

a través de la web www.

cotxeres-casinet.org/fire

  BREUS

Ball de la gent gran (17 h)

A les Cotxeres de Sants: 3 i 17 d’abril

Al Casinet d’Hostafrancs: 12 i 26 d’abril

Assaig en Companyia

Al Casinet d’Hostafrancs

Dilluns 2 d’abril a les 21 h 

Temps de barri

   - Contes a l’Escola Lloret 

14 d’abril a les 12 h

   - Música i cinema a l’Escola Proa

21 d’abril a les 18 h

Acte poètic Col·lectiu d’Artistes

A les Cotxeres de Sants

Dijous 19 d’abril a les 19.30 h 

 

IV festival CORTOS PARA CORTOS 

A les Cotxeres de Sants

Dissabte 21 d’abril a les 22 h 

 AGENDA

  PARTICIPA!

Reunió de Firentitats

Dijous 26 d’abril a les 19.30 h a les 

Cotxeres de Sants.

Reunió del plenari 

Volem que l’infoSecretariat sigui un 

punt de trobada entre les entitats, un 

bon canal de comunicació per saber 

què es cou en el teixit associatiu. Les 

entitats teniu molt a dir-hi, així que 

si esteu realitzant algun projecte o 

activitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò només cal que ens envieu 

la informació i mirarem de fer-ne 

difusió.

info@secretariat.cat

  CONVOCATÒRIES

  ENTITATS

Maristes, 100 anys a Sants

L’any 1907, Maristes obria el seu primer 

centre a Sants. Cent any després segueixen 

educant una part dels infants del barri i per 

a l’ocasió han preparat tot un seguit d’actes 

que se celebraran a la seva seu i a les Cotxe-

res de Sants. El Secretariat, com ha realitzat 

amb totes les entitats centenàries, els lliura-

rà una placa commemorativa realitzada per 

l’artista Rosa Muñoz, impulsora de l’escola 

de ceràmica Lluna de fang. Els actes s’han 

iniciat amb una exposició retrospectiva i 

amb l’edició d’un llibre commemoratiu.


