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NOTÍCIES DESTACADES

VII Festa del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants

El Col·lectiu d’Artistes celebrarà el 
proper divendres 23 de novembre la 
7a edició de la seva Festa, un espai 
de trobada per a totes les persones 
relacionades amb aquesta entitat. 

El Casinet d’Hostafrancs serà l’escenari 
d’aquesta activitat que ja suma set edici-
ons. El programa d’actes constarà de so-
par, recital poètic, lliurament de carnets 
als nous associats i lliurament dels se-
güents premis: 

Trajectòria artística (Rosa M. Alba)
Artista de l’any (Maria Estrada Joval)
Reconeixement poètic (Dolors Pérez)
Soci d’honor (Joan Manuel V. Parisi)

Una vegada més, el Col·lectiu d’Artistes de 
Sants certifica la seva vitalitat, un denomi-
nador comú al llarg de la seva trajectòria.  

Per molts anys!

Amb la col·laboració de:

Sempre en anys imparells, Firenti-
tats es converteix en un punt i a part 
en el calendari associatiu dels nos-
tres barris. La mostra, que al 2009 
arribarà a la 8a edició, ja escalfa 
motors i es presenta amb novetats 
remarcables. 

Un únic dia al carrer de Sants
L’edició de l’any que ve de Firentitats serà 
per primera vegada d’un únic dia, concre-
tament el 6 de juny. Aquesta és una de les 
grans novetats de la que serà la 8a edició 
de la mostra associativa de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta. 

L’altre gran titular és el canvi d’ubicació: 
la carretera de Sants (entre Plaça de Sants 
i Moianès), acollirà la mostra d’entitats 
i les diverses activitats programades, de 
manera que aquest gran eix neuràlgic es 
tancarà al trànsit i durant un dia esdevin-
drà un gran passeig per a la ciutadania. 

En aquests moments encara queden per 
perfilar diversos aspectes: l’eslògan, la 
ubicació d’escenaris, la coincidència amb 
Fes-te al carrer, el disseny dels espais per 
a les entitats... Si la vostra entitat té algu-
na proposta a fer, podeu fer-la arribar a  
Cotxeres o a Casinet.

Una activitat viva, que evoluciona
De la primera edició de Firentitats, que 
es va fer a les Cotxeres de Sants amb una 
durada de 9 dies, a la de l’any 2009, hi 
ha hagut una evolució evident. Però els 
objectius es mantenen: apropar la tasca 
de les entitats a la ciutadania i fomentar 
dinàmiques interassociatives. La comis-
sió organitzadora, oberta a la participa-
ció de les entitats, va definint el disseny i 
els continguts de Firentitats, que a partir 
d’ara esdevindrà una activitat anual.

Propera reunió del Plenari:
Dimarts 20 de gener del 2009
Cotxeres de Sants

Firentitats 2009A principis del 2008, el Secretariat va ini-

ciar un procés de diagnosi sobre els canals 

d’informació, relació i participació entre 

l’organització i els diversos actors impli-

cats en el projecte: en definitiva, aquest 

Pla de Participació es configurava princi-

palment com una oportunitat per reflexio-

nar i fer un debat profund sobre la qualitat 

de la participació al Secretariat.

Després de diverses accions (anàlisi 

de documentació, entrevistes, taller de 

participació, formulari...), ens trobem a 

punt de tancar aquesta etapa d’avalua-

ció, que recollirà en un document i una 

jornada de presentació les mancances i 

les oportunitats que es plantegen en el 

moment actual.

Aquest ha estat un dels grans reptes estra-

tègics de l’organització durant aquest any, 

les conclusions ens han de servir per traçar 

el camí del Secretariat dels propers anys.

Pla de Participació

Nou trimestre de tallers a 
Cotxeres-Casinet

El nou trimestre de tallers dels cen-
tres cívics començarà al gener, però 
al desembre ja s’obrirà el període 
d’inscripcions.

Amb més de 3.400 inscrits i gairebé 250 
cursos i tallers actius, l’oferta cultural i 

formativa de Cotxeres-Casinet s’ha conso-
lidat com una de les més àmplies i potents 
de la ciutat. El nou trimestre de gener a 
març es presenta amb algunes novetats, 
a continuació us facilitem el calendari 
d’inscripcions:

Domiciliacions antics talleristes: del 
24 de novembre al 5 de gener
Antics talleristes: a partir del 9 de desembre
Nous talleristes: a partir del 16 de desembre
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COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

ENTITATS

ACTIVITATS

Si esteu realitzant algun projecte o ac-

tivitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat

Justificació de subvencions

La vostra entitat ha rebut una sub-
venció? Abans d’acabar l’any haureu 
de presentar-ne la justificació, que 
donarà comptes de les activitats rea-
litzades i com heu invertit els recur-
sos rebuts.

Un requisit indispensable si rebeu una sub-
venció és fer-ne la justificació una vegada 
heu desenvolupat el projecte o activitat, és 
a dir, indicar a l’administració o organisme 
que us ha donat diners com els heu invertit 
per desenvolupar determinats projectes o 
activitats. 

Tota aquesta informació us avalarà com 
a bons gestors de projectes i permetrà la 
continuïtat d’aquesta font de finançament. 
Molta atenció als terminis de presentació i 
a les bases de la convocatòria, que us mar-
caran com heu de fer la justificació. Haureu 
de presentar la següent documentació:
   -Memòria: activitats realitzades
   -Balanç econòmic: ingressos i despeses
   -Factures originals i fotocòpies

Conferència 
Diferències i semblances entre fibromiàl-
gia i síndrome de fatiga crònica. Auditori 
de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catala-
nes, 400). Organitza: ACAF
Dimecres 19 de novembre a les 19.30 h

Art en família (Temps de barri)
   -Actuació de contes dramatitzats     
AMPA de l’Escola Sant Medir
Dissabte 22, a les 12 h 

Ball de la gent gran (17 h)
Casinet d’Hostafrancs: 25 de novembre

Grans artistes, grans espectacles
La il·lusió no té edat. Música i teatre per a 
la gent gran. Casinet d’Hostafrancs.
Dissabte 29 de novembre a les 18 h

BREUS

Del 17 al 22 de novembre, els aficio-
nats del gènere fantàstic i de terror 
tenen una cita ineludible: arriba la 
Marató de Cinema!

Aquesta serà la 20a edició de la Marató de 
Cinema Fantàstic i de Terror de Sants, una 
activitat consolidada a la ciutat que també 
té la voluntat d’esdevenir una plataforma 
per als nous creadors a través del Concurs 
de curtmetratges.

Un públic fidel
La panoràmica de curtmetratges, amb la 
projecció de més de 100 obres vingudes 
d’arreu de Catalunya i Espanya, també 
compta aquest any amb participacions 
internacionals arribades d’Argentina, 
Uruguai, Itàlia o França. 

Ja sigui en la secció de curts o bé en la nit 
més llarga, la Marató es caracteritza per 
mobilitzar un públic fidel d’arreu de la 
ciutat que gaudeix de les projeccions més 
transgressores i estripades, amb el valor 
afegit que la cartellera de curtmetratges 
inclou tant obres de directors reconeguts 
com peces amateurs o d’estudiants. 

Programació
Podeu consultar la programació a la web 
www.cotxeres.org/marato. Del 17 al 21 de 
novembre a partir de les 20 h, podreu as-
sistir a la panoràmica de curts. El dia 21 
al vespre es farà el lliurament de premis 
del concurs de curts a les categories se-
güents: millor curt d’animació, millor idea 
original, millor curt (premi Pere Garcia 
Plensa), premi Chicha Cutre i premi del 
públic.

El 22 de novembre arriba el plat fort de la 
Marató, la nit més llarga, amb projeccions 
ininterrompudes de pel·lícules del gènere 
fantàstic des de les 19 h i fins que surti el 
sol. Us en fem un avançament: Ironman, 
Soy leyenda, REC o Doomsday: el día del 
juicio.

Activitats paral·leles
Durant la nit més llarga, l’Associació Lú-
dica Club Silmaril organitzarà partides de 
rol sota el suggerent títol de “La nit del 
diable”.

Entrades
    -Sessions de curtmetratges: 3 € 
     -Abonament  festival de curtmetratges 
5 sessions de dilluns a divendres: 5 € 
    -La nit més llarga, dissabte 22 de no-
vembre: 10 € anticipada i 12 € el mateix 
dia.

Venda anticipada d’entrades a partir del 
5 de novembre a les Cotxeres de Sants.

Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants

Guanya salut, fes esport!

Les instal·lacions esportives gesti-
onades pel Secretariat voregen les 
12.000 persones abonades després 
de més d’un any i mig de l’obertura 
del poliesportiu de la Bordeta.

Unes instal·lacions polivalents amb més de 
15.000 m2 i un servei esportiu de qualitat 
atent a les últimes tendències del fitness són la 
clau del creixement i la consolidació d’abonats 
als poliesportius de l’Espanya Industrial i de 
la Bordeta, juntament amb la carta de serveis 
complementaris i l’assessorament tècnic de 
tot l’equip que està al servei dels usuaris.

A més, nombrosos centres educatius, 
clubs esportius i entitats fan ús d’aquestes 
instal·lacions. 


