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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Si esteu realitzant algun projecte o acti-
vitat interessant i voleu que ens en fem 
ressò, feu-nos-ho saber:      

info@secretariat.cat

Temps de Barri, Temps Educatiu Com-
partit és un programa que es propo-
sa optimitzar els usos educatius del 
temps dels infants, els adolescents i 
les seves famílies.

Fins al 31 de juliol podreu gaudir de dos 
patis oberts al barri, hi podreu anar a pas-
sar una bona estona en família, jugant al 
sorral o als espais infantils i gaudint d’un 
espai per al joc i la diversió compartida.

 

  Escola i Institut Lluís Vives
Canalejas, 107. De dilluns a dissabte de 
17.30 a 20.30 h, diumenges de 10 a 13 h i de 
17.30 a 20.30 h

 Escola Barrufet
Ptge.Vapor Vell, 7. De dilluns a diumenge 
de 17 a 20 h

Els nens i les nenes que accedeixin als patis 
ho faran sota la responsabilitat de les seves 
famílies. 

Aquest estiu, patis oberts

El Banc de Sang i Teixits i el Secreta-
riat d’Entitats impulsen una jornada 
solidària amb un triple objectiu: acon-
seguir moltes donacions, captar nous 
donants i conscienciar la ciutadania 
sobre la necessitat de donar sang ha-
bitualment.

El proper dissabte 8 d’octubre se celebrarà 
una Marató de donació de sang als nostres 
barris. Aquesta iniciativa solidària, que al 
mateix temps serà una gran celebració po-
pular i cívica, és una bona oportunitat per 
demostrar el compromís de la ciutadania i 
del teixit associatiu amb els altres, fent un 
exercici de responsabilitat social.

Per això, és fonamental la implicació de les 
entitats, ja sigui difonent la Marató i la necessi-
tat de donar sang o bé, el mateix dia, realitzant 
activitats lúdiques que aportin un caire festiu 
i cívic a la jornada. Us animem fermament a 
col·laborar en aquest acte, si voleu fer alguna 

proposta d’activitat per a la Marató només cal 
que us poseu en contacte amb el Secretariat 
(93 291 87 01, info@secretariat.cat).  

Diverses entitats ja han confirmat la seva 
participació a la Marató!
   

Marató de donació de sang

XIII Open Internacional d’Escacs

Fins al setembre!

Per a moltes entitats, l’estiu significa un punt i 
seguit en el calendari anual d’activitats. Ara és 
moment de carregar piles i tornar amb forces 
renovades després de les vacances. 

Des d’aquestes línies volem destacar diver-
sos moments que han estat importants en el 
darrer curs. La 10a edició de Firentitats va 
tornar a mobilitzar el teixit associatiu, que va 
omplir el carrer per difondre la seva tasca a la 
ciutadania. A més, aquesta edició va coincidir 
amb la 1a Festa intercultural, que va aplegar 
moltes propostes sorgides a partir de la co-
ordinació associativa que impulsem des del 
Secretariat. També cal destacar l’ampliació 
que hem fet dels nostres serveis a les entitats, 
amb el préstec de nous materials, i el recent 
canvi de logotip.

Gaudiu d’aquest temps de descans, tornarem 
al setembre!

Del 19 al 28 d’agost, les Cotxeres de 
Sants acolliran novament l’Open In-
ternacional d’Escacs de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta.

L’any passat, l'Open Internacional d'Es-
cacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
va quedar primer en el rànquing de la Fe-
deració Espanyola d'Escacs, reconeixent 

el torneig que se celebra als nostres barris 
com el més ben organitzat i el més fort de 
l’Estat espanyol. 

L’Open del 2011 ja escalfa motors, en 
aquests moments hi ha més de 200 per-
sones inscrites i es preveu que aquesta 
edició registri un nou rècord de participa-
ció. A més, ja han confirmat la seva pre-
sència grans mestres internacionals.

Si us agraden els escacs, podreu partici-
par gratuïtament al campionat de dobles 
del 23 d’agost al carrer de Guadiana, en 
les simultànies de l’estació de Sants del 
25 d’agost i en el campionat de ràpides 
del 27 d’agost. 
www.cotxeres-casinet.org/open

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

PATIS OBERTS 
ESTIU 2011

Del 23 de juny al 31 de juliol

Escola Lluís Vives i Institut Lluís Vives
c. Canalejas, 107

De dilluns a dissabte, de 17.30 a 20.30 h
Diumenge, de 10 a 13 h i de 17.30 a 20.30 h

Escola Barrufet
ptge. Vapor Vell, 7

De dilluns a diumenge, de 17 a 20 h
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Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies

Aquest estiu pots jugar, fer amics i passar-ho bé als patis de:

Temps de barri, temps educatiu compartit és un programa que es proposa optimitzar
els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies.

www.bcn.cat/tempsdebarri

• Les maratons arriben a duplicar i tripli-
car les donacions habituals.

• Al 2010 es van realitzar 60 maratons, 
aconseguint 3.000 donants nous.

• Les maratons i les campanyes univer-
sitàries són una de les vies principals 
d’entrada a la donació de sang.

Sabíeu que...

AGENDA
    4t Concurs ART JOVE
Fins al 3 de novembre, artistes menors 
de 35 anys podran participar en aquest 
concurs. www.cotxeres.org
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Informació associativa

Adaptació dels estatuts de les entitats

El 2 d’agost de 2008 va entrar en vigor la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que actualment regula el 
règim legal de les associacions i fundacions a Catalunya i que deroga l’anterior 
Llei 7/1997 d’associacions. 

El llibre tercer del Codi civil obliga les associacions a modificar els seus estatuts 
per tal d’adaptar-los a la nova regulació i a inscriure l’adaptació en el Registre 
d’Associacions. 

Només podran rebre subvencions de la Generalitat de Catalunya aquelles 
entitats que acreditin que han adaptat els estatuts. 

Aquesta normativa no afecta les associacions esportives inscrites a la 
Secretaria General de l’Esport ni les associacions laborals (com gremis, 
col·legis professionals, entre d’altres) inscrites al Departament de Treball. 

Per què hem d’adaptar els estatuts a la nova llei? >>

Només ho han de fer les associacions i federacions els estatuts vigents de les 
quals no continguin les dades requerides a l’article 321-4.1 del Codi civil català.

Quines entitats han d’adaptar els estatuts a la Llei 4/2008?>>

Els estatuts de les associacions han d’incloure, almenys, les dades següents:

a) La denominació.

b) El domicili.

c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d’inici de les activitats, si no coincideix amb 
la d’atorgament de l’acta fundacional.

d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l’àmbit territorial.

e) Els tipus d’associats, si escau, i els requisits que s’han de complir per a adquirir la condició d’associat 
en cada cas, les causes de pèrdua d’aquesta condició i els procediments d’admissió i de baixa, inclo-
ent-hi, si s’ha previst, la baixa disciplinària.

f) Els drets i els deures dels associats i el règim disciplinari.

g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de partici-
pació d’aquestes.

h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l’assemblea general ordinària i de l’extraordinària.

i) Les regles sobre l’organització i el funcionament de l’òrgan de govern que estableixin el règim de con-
vocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i 
la durada del mandat d’aquests.

j) El règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans col•legiats i el procediment d’aprovació de les actes.

k) El procediment de modificació dels estatuts.

l) El règim econòmic.

m) La previsió de la destinació dels béns sobrants.
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NOTÍCIES DESTACADES

•	 Model	del	certificat	de	modificació	d’estatuts
•	 Model d’estatuts

Caldrà fer la sol·licitud presencialment al Registre de 
la Generalitat de Catalunya (Pau Claris, 81). En el mo-
ment de sol·licitar l’imprès, ja ens donaran el certificat 
per anar a pagar al banc la taxa que correspon a la 
modificació. Taxa: 16,45 €

Quina documentació cal aportar?>>

Les entitats tenim temps d’adaptar els esta-
tuts	fins	al	31	de	desembre	de	2012.

Quin és el termini per adaptar els estatuts?>>

Podreu trobar a la pàgina web del Secretariat informació ampliada so-
bre l’adaptació dels estatuts de les entitats a la Llei 4/2008 del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya.

Si necessiteu assessorament o voleu aclarir dubtes concrets en refe-
rència a l’adaptació dels estatuts de la vostra entitat, podeu posar-vos 
en contacte amb nosaltres per concertar una trobada.

www.secretariat.cat/nous-estatuts

Per poder adaptar els estatuts, les associacions han de dur a terme els següents passos:

1. Realitzar una convocatòria d’assemblea extraordinària amb la proposta dels nous estatuts ja adap-
tats.

2. Aprovar els estatuts. 

3. El secretari/ària haurà de preparar el certificat	de	l’acord	d’aprovació	dels	nous	estatuts.

4. Presentar tota la documentació al Registre de la Generalitat de Catalunya (Pau Claris, 81).

Què ha de fer l’entitat?>>
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ACTUALITAT

L’èxit de la primera edició assegura la 
continuïtat de la prova, que es realitza-
rà diumenge 4 de setembre al Parc de 
l’Espanya Industrial.

Amb l’objectiu de fomentar l’esport i difon-
dre aquesta disciplina esportiva especial-
ment entre les dones, torna la 2a edició 
del Triatló de la dona de Barcelona, una 
activitat coorganitzada per la triatleta Pilar 
Hidalgo i el Secretariat d’Entitats.

El parc acollirà la zona de boxes i serà el 
centre neuràlgic de l’activitat. Amb un sos-
tre de 300 participants, el triatló és obert a 
totes les dones que hi vulguin participar, 
les distàncies són fàcilment assumibles 
per a qualsevol dona amb un mínim d’en-
trenament: 300 m de natació, 8 km de ci-
clisme i 2 km de cursa.

Les inscripcions ja són obertes, en aquests 
moments ja hi ha més de 60 inscrites. 

Diumenge 4 de setembre del 2011
Parc de l’Espanya Industrial, 9 h
Informació i inscripcions: 
www.triatlondelamujer-barcelona.es/

2n Triatló de la dona de BarcelonaArriba la Festa Major de Sants

Als centres esportius de l’Espanya In-
dustrial i de la Bordeta les activitats no 
s’aturen a l’estiu.

Les instal·lacions esportives que gestiona 
el Secretariat bateguen al ritme de l’estiu. 
Seguim oferint-vos un munt d’activitats per 
a totes les edats, també durant l’estiu, amb 
propostes molt refrescants.

Tots aquests elements han fet que més de 
12.000 persones confiïn en ATLES a l’hora 
de fer esport. A més, nombrosos clubs i en-
titats esportives també utilitzen les nostres 
instal·lacions per entrenar-se i competir.

www.atlesesports.cat

ATLES, un estiu molt esportiu

Període d’inscripcions: 
•	 Antics talleristes: Domiciliacions ban-

càries a partir del 28 de juny i en efectiu 
o targeta a partir del 13 de setembre.

•	 Nous talleristes: A partir del 20 
de setembre.

Els dies 13, 14, 20 i 21 de setembre, les 
inscripcions es faran únicament a les 
Cotxeres de Sants.

Incripcions als cursos i tallers 
de Cotxeres-Casinet

Serà una setmana farcida d’activitats, 
protagonitzada pels 14 carrers que parti-
ciparan en la festa, que ja estan enllestint 
els últims detalls del seus guarniments. 

Per començar 
a fer boca, i mai 
millor dit, la Festa 
Major de Sants ja 
ha presentat el seu 
cartell, una pro-
posta que s’inspira 
en una paella amb 
tots els ingredients 
saltant i ballant en-
tre aires de festa.   

Pel que fa als car-
rers participants, 
una de les nove-

tats més rellevants és la reincorporació del 
carrer Galileu a la Festa Major després d’un 
any d’absència. Per tant, l’edició d’enguany 
comptarà amb 14 carrers, us convidem a 
passejar-hi i deixar-vos sorprendre per to-
tes les activitats que s’han programat!

Entre els moments més destacats de la festa 
major hi ha el pregó, que tindrà lloc el dissab-
te 20 d’agost a les 20 h al Parc de l’Espanya 
Industrial, a càrrec de Núria Feliu, actriu i 
veïna de Sants. Dilluns 22 d’agost, també al 
parc, se celebrarà el lliurament de premis del 
concurs de guarniments de carrers. Per molts 
Sants, sempre!

www.festamajordesants.cat

Ja és a punt la propera temporada dels 
cursos i tallers dels centres cívics, us 
en fem cinc cèntims!
La setmana del 3 d’octubre començarà 
un nou trimestre de tallers als centres cí-
vics, que s’han convertit en una de les 
ofertes formatives més extenses de la 
ciutat. Consulteu els nous cursos i tots 
els tallers a www.cotxeres.org

19 de juliol, concentració al 
Cinc d’Oros
En memòria de les víctimes de la guerra 
civil a Barcelona.

El proper dimarts 19 de juliol del 2011 farà 
75 anys de l’esclat de la guerra civil a Bar-
celona. El Secretariat i diverses entitats de 
la ciutat han convocat una concentració al 
Cinc d’Oros per recordar les víctimes de 
la guerra civil i fer un exercici de memòria 
col·lectiva per fer visible aquella tràgica si-
tuació. Portem-hi flors!

Dimarts 19 de juliol del 2011 a les 19.36 h
Punt de trobada: Còrsega/Passeig de 
Gràcia (davant del Palau Robert)

75 ANYS
ESCLAT 

GUERRA CIVIL 
A BARCELONA

Portem-hi 

flors!

Concentració al Cinc d’Oros

Punt de trobada: 
Còrsega / Pg. de Gràcia (davant del Palau Robert)

DIMARTS 19 DE JULIOL DEL 2011, 19.36 h

en record de les víctimes de la guerra civil a Barcelona

Organitzat per:

Associació Cultural Roig, Associació d’Ex-presos polítics de Catalunya, Consell d’Associacions de Barcelona, Coordi-
nadora d’Entitats del Poble-sec, Coordinadora d’Entitats de Nou Barris, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, Moviment Laic i Progressista, Plataforma contra la Impunitat, Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Unió d’Entitats de la Marina


