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Més a prop de les 
entitats

 NOTÍCIES DESTACADES

Teniu a les mans el primer exemplar del 

butlletí infoSecretariat, que neix amb la 

voluntat d’oferir informació útil i d’interès 

a les entitats associades al Secretariat. La 

vocació de servei i l’actualitat seran els 

eixos d’aquesta nova publicació, que vol ser 

un mecanisme proper i eficaç d’informació 

al teixit associatiu. 

Hi trobareu continguts relacionats amb 

el Secretariat, com ara nous projectes en 

el quals participem o nous serveis, també 

us oferirem un recull de convocatòries de 

subvencions de diverses administracions 

i organismes, pinzellades d’actualitat dels 

nostres barris, informació sobre la progra-

mació d’activitats de Cotxeres-Casinet... 

En definitiva, obrim una nova via de 

comunicació amb les entitats en la qual la 

informació és la prioritat, conscients que 

unes entitats més informades són unes 

entitats més fortes i amb més possibilitats 

de participar, d’accedir a recursos, d’inter-

relacionar-se amb altres associacions i de 

ser més properes a la ciutadania. Aquest 

també és el nostre repte, el repte de tots.  

Bones festes
Com cada any per aquestes dates, el Secre-

tariat us oferirà el calendari del proper any, 

que és unitari per a les tres coordinadores 

del territori: Poble-sec, la Marina-Zona 

Franca i Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

Us desitgem que ompliu el calendari del 

2007 de nous projectes i d’il·lusions. Bones 

festes!

Temps de barri, temps 
educatiu compartit
Aquest projecte té com a objectiu acon-

seguir un ús social dels centres educa-

tius en horaris no lectius, oferint noves 

iniciatives educatives i d’esbarjo per a 

infants, joves i famílies. 

Els patis de les escoles oberts fora de 

l’horari de classe, actuacions de màgia, 

titelles i tallers de circ, activitats per 

a joves... Aquestes són algunes de les 

propostes del projecte Temps de barri, 

que fins al juliol del 2007 programarà 

diverses activitats per promoure la 

interrelació dels infants i joves i ampliar 

l’oferta educativa i de lleure. 

La Regidoria de Nous Usos Socials del 

Temps, la Fundació Jaume Bofill i el 

Districte de Sants-Montjuïc conjunta-

ment amb el Secretariat d’Entitats estan 

impulsant aquest projecte als nostres 

barris.

 Obertura de patis

Podeu anar als patis de les escoles 

del barri i utilitzar gratuïtament les 

instal·lacions esportives i els espais de 

joc de les escoles, amb la presència de 

monitors/es.

IES Joan Coromines
Dilluns, dimecres i dijous de 17.30 a 
19.30 h. Dissabtes d’11 a 14 h
CEIP Barrufet
Divendres de 17 a 20 h. Dissabtes d’11 a 14 h
IES Lluís Vives
Dissabtes de 16 a 19 h. Diumenges d’11 a 14 h

 Circ

Actuacions de circ per a infants i tota la 

família

Escola Sant Medir
Dissabte 20 de gener a les 12 h. Actua-
ció i taller de circ
CEIP Cavall Bernat
Diumenge 28 de gener a les 12 h. Actu-
ació de circ

En marxa un nou servei
Des de fa uns mesos, podeu utilitzar 

gratuïtament una màquina de xapes, 

que pot ser molt útil a l’hora de fer 

difusió d’alguna activitat o projecte de la 

vostra entitat. Només cal que consulteu 

la disponibilitat de la màquina i, si us 

interessa, podeu adquirir el material 

necessari per fer les xapes.

També hi ha associacions que utilitzen 

aquesta màquina per a tallers infantils 

en els quals els nens i nenes fan el dis-

seny de la xapa.
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  CONVOCATÒRIES  ACTIVITATS

Ajuntament de Barcelona
Subvencions per a la realització d’ac-
tivitats i serveis en l’àmbit dels serveis 
generals i serveis personals de distric-
te i de ciutat.
Relacions ciutadanes, participació ciutada-
na, immigració, civisme i convivència, medi 
ambient, cultura, educació, esports, salut 
pública, benestar social, dones, joventut i 
drets civils.
www.bcn.cat
Termini: 8 de febrer de 2007

Obra Social Caixa de Manresa
Ajuts a projectes d’interès social
Situacions de dependència, en tota la seva 
diversitat: projectes d’atenció a persones 
que tenen necessitat d’assistència i/o ajuda 
per portar a terme els actes quotidians (gent 
gran, persones amb malalties, persones amb 
discapacitats, persones en situació o risc de 
marginació i/o d’exclusió social). 
www.caixamanresa.es
Termini: 12 de gener de 2007
 

Iwith.org 
Concurs postals solidàries
3a Edició del Concurs Internacional de Dis-
seny de Postals Solidàries. 
www.iwith.org
Termini: 15 de gener de 2007

Fundació Claror 
III Concurs d’ajut a projectes socials 
Projectes que treballin per a la infància 
en risc. Es valoraran de forma prioritària 
aquells que ho facin mitjançant l’esport com 
a vehicle d’integració i de desenvolupament. 
www.claror.org
Termini: 31 de gener de 2007

Fundació Auris4
Projectes de caire social
Projectes que activin recursos per a grups 
de persones amb disminucions, gent gran 
i aquells adreçats a millorar les condicions 
sanitàries i educatives de la població en 
general.
www.fundacioauris4.org
Termini: es poden presentar projectes 
durant tot l’any

Fundació Creatia
Projectes de caire social
Projectes adreçats a millorar les condicions 
sanitàries i educatives de col·lectius clara-
ment desfavorits, amb especial èmfasi en 
l’etapa de la infància. Poden ser a nivell 
local, nacional o internacional. 
www.fundaciocreatia.org
Termini: convocatòria oberta tot l’any

Pau sense treva, Nadal in-
fantil a Cotxeres-Casinet

Espectacles al Casinet 

d’Hostafrancs a les 18 h. Entrades: 

3 € (menors de 2 anys gratuït). Abona-

ment de qualsevol combinació de tres 

entrades: 7 €

Dimecres 27 de desembre

La bella dorment, de Dreams Teatre

Dijous 28 de desembre

Paquita, de la Companyia Juvenil de 

Ballet Clàssic de Catalunya

Divendres 29 de desembre

La balena Elena, de Titelles Babi

Cotxeres de Sants

2, 3, 4 i 5 de gener

Ludoteca infantil, activitats lúdiques, 

jocs, exposicions, tallers, animació. 

Entrada gratuïta

Podreu col·laborar en la campanya de 

recollida de joguines durant l’ activitat 

Pau sense Treva.

  BREUS
Cap d’any al Casinet d’Hostafrancs

Ball amb orquestra i discomòbil.

31 de desembre del 2006 a partir 

de les 23 h

Tallers i cursos a Casinet i Cotxeres

Salut i creixement personal, expressió 

plàstica, informàtica, recursos, racó 

infantil i juvenil...

Inscripcions trimestrals setembre, 

desembre i març. Matrícula oberta

Ball de la gent gran

Al Casinet d’Hostafrancs, a les 17 h

9 i 23 de gener del 2007 

A les Cotxeres de Sants, a les 17 h

18 de gener del 2007

Carnaval de Sants

La rua de Sants recupera enguany la 

seva independència, després de l’anunci 

que la Rua de Barcelona s’organitzarà al 

centre de la ciutat.

 AGENDA

Reunió de Carnaval. Dilluns 15 

de gener a les 20 h a les Cotxeres de 

Sants

Reunió de Firentitats. Dijous 18 

de gener a les 19.30 h a les Cotxeres 

de Sants

  ACTIVITATS

Carnaval de Sants
La Comissió del nostre Carnaval ha 

decidit entronitzar enguany Cachuli I 

emperador i el més gran “requalificador” 

de les terres guapes i la mar “bella”.


