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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El proper dimarts 1 de desembre es re-
alitzarà un taller de diagnosi sobre la 
interculturalitat en el teixit associatiu 
dels nostres barris, obert a les entitats 
i a agents del territori. Participeu-hi!

Una de les línies estratègiques del Secre-
tariat durant els propers anys és l’impuls i 
la creació d’espais de coordinació associa-
tiva que potenciïn la participació i el debat 
entre les entitats. Es preveuen diverses 
taules de coordinació, distribuïdes per ti-
pologies: esports, ús social de la llengua 
catalana, cultura, etc.

Cap a una taula intercultural
Des del mes de juliol, el Secretariat està 
realitzant una radiografia de la intercultu-
ralitat en el teixit associatiu dels nostres 
barris a través d’ una anàlisi demogràfi-
ca, una anàlisi documental, entrevistes i 
visites a entitats de persones immigrades 
o que facin projectes interculturals, grups 
de discussió, un qüestionari digital...

La propera acció prevista, que culminarà 
el procés iniciat al juliol, serà un taller que 
comptarà amb la participació d’entitats 
dels barris i de tècnics de l’administració 
pública d’àmbit educatiu i social. 

1 de desembre, taller de diagnosi
L’objectiu d’aquest taller és fer una diag-
nosi conjunta sobre la interculturalitat a 
l’associacionisme i, al mateix temps, traçar 
les possibles línies d’acció de la futura tau-
la intercultural. Es faran grups de treball 
simultanis per garantir la participació de 
tots/es els i les assistents, valorant la situ-
ació actual i projectant el pla d’acció que 
desenvoluparia la taula.

Una vegada més, la participació de les en-
titats serà un element clau que farà possi-
ble tenir en compte una major diversitat 
d’experiències i punts de vista respecte a la 
interculturalitat.
Us hi esperem!

Taller de diagnosi: la interculturalitat en el teixit associatiu

Taller de diagnosi

Dimarts 1 de desembre
Horari: tarda vespre
Auditori de les Cotxeres de Sants 

Cal que confirmeu la vostra assistència indicant 
el vostre nom i quina entitat representeu a:
93 291 87 21
info@secretariat.cat

Inscripcions fins al 27 de novembre

Aquesta entitat, que destaca per la 
seva vitalitat i dinamisme, celebra 
aquest any el 25è aniversari de la 
seva fundació. 

Una ocasió tan especial s’ha vist arrodo-
nida amb la presentació d’un DVD que 
recull aquests 25 anys d’història, amb un 
repàs de les nombroses activitats i inicia-
tives que ha encapçalat el Col·lectiu, sense 
oblidar la seva tasca de treball compartit 
amb altres associacions.

El proper 13 de novembre se celebrarà la 
8a Festa del Col·lectiu d’Artistes de Sants, 
un punt de trobada per a molts amics 
que han estat presents en la trajectòria 
de l’entitat. Després del sopar, es farà el 
lliurament de premis en reconeixement 
a la millor trajectòria artística i poètica, a 
l’artista de l’any i als socis d’honor.

Col·lectiu d’Artistes, 
25 anys

Cap a finals d’any, és moment de pre-

parar la justificació de les subvencions 

rebudes, presentant una memòria de 

les activitats realitzades i un balanç que 

doni comptes dels recursos rebuts. 

Tota aquesta informació us avalarà com 

a bons gestors de projectes i permetrà 

la continuïtat d’aquesta font de finança-

ment. Molta atenció als terminis de pre-

sentació i a les bases de la convocatòria, 

que us marcaran com heu de fer la jus-

tificació. Us recordem que el Secretariat 

ofereix a les entitats associades assesso-

rament en aquest àmbit. 

El proper diumenge 15 de novembre 
us esperem al torneig de bàsquet 3x3 
a la plaça la Farga.

Un torneig de bàsquet obert a la participa-
ció de tothom: aquest és el punt de parti-
da d’aquesta iniciativa, impulsada des de 
la llei de barris a través dels educadors de 
carrer. Diverses associacions col·laboren 
en aquesta activitat de foment de l’esport 
als nostres barris, com ara el Centre Es-
portiu Municipal la Bordeta i l’entitat Bàs-
quet Ateneu Montserrat.

Amics i amigues del bàsquet:  animeu-
vos-hi!

Diumenge 15 de novembre
Plaça la Farga
De 9 a 14.30 h

Inscripció gratuïta al Centre Esportiu 
Municipal la Bordeta

Bàsquet al carrer
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COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o ac-

tivitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat

ENTITATS ACTUALITAT

Aquest programa, iniciat al 2006 en 
alguns dels nostres barris, potencia 
l’ús dels patis escolars els caps de 
setmana com a espais d’ús públic i 
promou l’ús educatiu del temps dels 
infants i de les seves famílies mit-
jançant les activitats de Temps en 
família.

Aquests són alguns dels objectius que 
aquest programa està desenvolupant des 
del 2006, quan es va iniciar com a projecte 
pilot conjuntament amb Nou Barris i Grà-
cia. La bona acollida d’aquesta iniciativa 
ha fet que el programa ja sigui present a 
tots els districtes de la ciutat.

Al nostre territori, una de les línies de tre-
ball més rellevants de Temps de barri ha 
estat facilitar la coordinació de les entitats 
de lleure i de les AMPA. Com a resultat 
d’aquesta tasca, ha sorgit el treball en xar-
xa amb aquests agents, aconseguint major 
visibilitat i desenvolupant accions consen-
suades per a les famílies del barri. A més, 
s’han diversificat  les activitats educatives 
que es desenvolupen fora de l’horari esco-
lar.

Un pas més
A partir de la bona experiència i la in-
tensa coordinació d’agents educatius i 
socials,Temps de barri vol ampliar el seu 

radi d’acció i incorporar a aquesta dinà-
mica de treball en xarxa les entitats cultu-
rals, esportives i els diversos equipaments 
i serveis dels barris del districte. 

D’aquesta manera, la cultura, l’esport i l’ex-
periència dels diversos equipaments del 
barri se sumarien a Temps de barri, que 
oferiria una plataforma perquè les famílies 
coneguin més i millor aquests nous àmbits.
Per presentar aquesta proposta i traçar un 
pla d’acció, les entitats culturals i esporti-
ves esteu convidades a la propera reunió 
de Temps de barri, no hi falteu!

Novetats del programa Temps de barri

Dimecres 25 de novembre
17.30 h, Districte de Sants Montjuïc
Creu Coberta, 104
Confirmeu assistència indicant el vostre 
nom i l’entitat que representeu abans 
del 23 de novembre.
Tel. 93 291 87 21

El proper dimecres 11 de novembre 
es farà a Cotxeres la presentació del 
Camí, un projecte que vol senyalitzar 
un recorregut essencialment cultu-
ral per les terres de parla catalana.

El Camí és una gran ruta turística, cultural i 
social que es defineix amb la participació de 
l’administració, les entitats i la ciutadania. 
L’objectiu és ben clar: que tothom pugui visi-
tar i conèixer millor la nostra terra.

Com podeu col·laborar amb el 
Camí? Suggerint punts d’interès que contri-
bueixin a la definició de la ruta i participant 
en l’elaboració de la Guia del Camí, una guia 
dels barris i viles de Barcelona, escrita amb 
les aportacions i els textos dels seus veïns. La 
participació de tothom i, especialment, de les 
entitats culturals i socials, és un element bàsic 
a l’hora de desenvolupar aquesta proposta.

Trobada local
Dimecres 11 de novembre, 19.30 h
Sala d’actes Cotxeres de Sants

El Camí, una proposta 
singular

Sants 3 Ràdio emetrà un programa de 
ràdio de cara al públic sobre ciència.

El programa Pa Ciència la nostra ha pre-
parat una edició molt especial. Les escoles 
del barri seran presents durant tots els 
experiments científics, i es comptarà amb 
un convidat de luxe: Dani Jiménez, col-
laborador de TV3. Volarem?

Sala d’Actes de Cotxeres de Sants
Dijous 19 de novembre, de 15 a 17.30 
Berenar popular per cloure l’acte

Setmana de la Ciència
La comissió de festes del carrer San-
ta Cecília,  després de la seva prime-
ra participació en la Festa Major de 
Sants, ha agafat empenta i ha prepa-
rat una celebració el 22 de novembre 
en honor a la patrona dels músics.

Res millor per commemorar el dia dels mú-
sics que muntar un escenari i organitzar un 
concert. Des de les 11 del matí fins a les 2 del 
migdia, la música omplirà el carrer Santa 
Cecília entre Alcolea i Santa Caterina al rit-
me de diferents grups i estils.
Entre d’altres, hi podrem trobar formacions 
com Pulpito’s, Combo Vell, Latin Jazz...

Col·laboren en aquest projecte Sants 3 Ràdio, 
Cotxeres-Casinet i el Secretariat d’Entitats.

Molt bona festa!

La Festa de Santa Cecília

AGENDA
Reunió de Firentitats
Dimarts 17 de novembre
Sala de projeccions. Cotxeres de Sants, 19 h

Reunió Pau sense Treva
Dilluns 23 de novembre
Sala de conferències. Cotxeres de Sants, 19 h

Reunió de Carnaval
Dijous 26 de novembre
Sala de conferències. Cotxeres de Sants, 20 h


