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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La formació associativa és una línia de 
treball que el Secretariat vol impulsar al 
2012. Com a tret de sortida, us presentem 
un curs sobre xarxes socials adreçat a 
les nostres entitats associades.

Les xarxes socials han transcendit des del 
seu ús inicial com a 
eina de comunica-
ció personal, fins a 
convertir-se en un fe-
nomen global, trans-
formant-les en un 
important canal de 

comunicació que s’ha incorporat amb força 
al món de les associacions.

Ben utilitzada, aquesta nova forma de rela-
ció social entre l’entitat i els seus públics té 
múltiples beneficis per a les organitzacions, 
com la millora de la comunicació i atenció a 
les persones usuàries, una major rendibilitat 

de les campanyes 
de difusió i el control 
de la reputació de 
l’entitat a Internet.
No obstant això, les 
xarxes socials tenen 
un llenguatge i codis 

propis que cal conèixer en profunditat per 
obtenir resultats positius.

En què consisteix la formació?

Informació pràctica de curs:
Dates i horaris:
24 i 26 de gener de 2012, de 19 a 21 h 

Lloc:
Sala d’actes de les Cotxeres de Sants. 
Plaça Bonet i Muixí, s/n

Preu:
25 € per assistent. Si l’entitat acredita el 
100% d’assistència es retornaran 15 €

Inscripcions
Tel. 932918720 / info@secretariat.cat
Cal fer efectiu el pagament abans del 20 
de gener

Places limitades
Es requereix ordinador portàtil propi

Temari:
La nostra entitat a les xarxes socials
- El nostre lloc web
- El nostre bloc
- El nostre butlletí electrònic
- Els canals socials

La difusió i la interrelació
- issuu.com
- slideshar
- Youtube
- Facebook
- Twitter

Eines gratuïtes de gestió i seguiment
- Hootsuite
- SocialBro

Curs de xarxes socials per a entitats

Aprendre les bases de les dues xarxes 
socials més comunes, Facebook i Twit-
ter (microbloging), i aprendre les bases 
per a la selecció, l’exposició o la classi-
ficació dels continguts d’un diari digital, 
així com la socialització de les nostres 
memòries, revistes i presentacions a 
les xarxes socials.

La formació serà teoricopràctica, inclo-
ent la creació i/o millora dels perfils so-
cials de cada entitat.

Aquest curs s’adreça a les entitats as-
sociades al Secretariat.

Una nova temporada de concerts de 
música clàssica  s’ofereix a la ciutat, or-
ganitzada per l’Orfeó de Sants i la seva 
orquestra Barcelona Filharmonia, jove 
orquestra integrada per músics proce-
dents dels conservatoris superiors de 
música del Liceu i l’ESMUC sota la direc-
ció de Daniel Antolí.

La sèrie de 10 concerts es va iniciar el pas-
sat 11 de desembre i finalitzarà el mes de 
juny, aquests concerts tindran el seu esce-
nari a l’Auditori Pérez Moya de Cotxeres de 
Sants i al Teatre del Casinet d’Hostafrancs.

Aquesta nova temporada neix amb la vo-
luntat de perdurar en el temps i esdevenir 
un clàssic en el panorama musical de la 
ciutat, sent una porta oberta als nostres jo-
ves intèrprets i donant una oportunitat per 
escoltar la seva música. 

Més informació: 
www.orfeodesants.org

2012: posem-hi el nostre 
gra de sorra

Tot just acabem de començar un nou any 
que, segons totes les previsions, tornarà 
a ser molt complicat pel que fa als as-
pectes econòmics: per tant, la ciutadania 
i les entitats ens haurem d’estrènyer el 
cinturó. Per superar les retallades i res-
triccions econòmiques i fer realitat tots 
aquells projectes i activitats que milloren 
la nostra societat caldran bones dosis 
d’esforç, creativitat i imaginació.

En moments com els actuals, la tasca 
voluntària i desinteressada que desen-
volupen moltes persones des de l’asso-
ciacionisme pren un sentit molt impor-
tant, així que des d’aquí us animem a 
continuar treballant fermament tot po-
sant el nostre gra de sorra per redreçar 
les dificultats de la situació actual. 
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Si esteu realitzant algun projecte o acti-
vitat interessant i voleu que ens en fem 
ressò, feu-nos-ho saber:      

info@secretariat.cat

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

AGENDA

Al 2012, el Carnaval de Sants reconeixe-
rà la tasca que està desenvolupant l’ale-
manya més influent dels últims temps. 
Us n’avancem el lema: “Angela Merkel, 
la nostra molt honorable presidenta”.

Transgressió, festa, disbauxa, diversió... 
El Carnaval d’aquest any tindrà els ma-
teixos ingredients de sempre, salpebrats 
amb bones dosis d’ironia i humor, ele-
ments indispensables de la setmana més 
boja de l’any.

Novetats 2012
L’edició d’enguany es presenta amb diver-
ses novetats: pel que fa a l’àmbit de ciutat, 
al 2012 se suprimirà la Rua de Barcelona 
i, ja als nostres barris, hi haurà canvis en 
el sistema de jurat de les comparses. A la 
Rua de Sants, el jurat no estarà ubicat en 

un punt central de la desfilada sinó que 
estarà repartit entre diversos punts del 
recorregut, que serà des del carrer de 
Sants (cantonada Badal) fins a la plaça 
Espanya. 

Agenda del Carnaval de Sants

  Reunió de Carnaval. Sala de conferèn-
cies Cotxeres, 19.30 h. Dilluns 16 de gener

  Termini inscripció comparses: 9 de febrer 

  Sorteig d’ordre de la Rua. Sala de confe-
rències Cotxeres, 19.30 h. Dilluns 13 de febrer

  Reunió final de Carnaval. Sala d’ac-
tes de Cotxeres. Dimarts 14 de febrer

Ja s’apropa el Carnaval!

Espectacles infantils al Casinet d’Hostafrancs
Aquesta proposta s’ha consolidat com una 
magnífica opció d’oci per als més petits. 

Un cop al mes, el Casinet ofereix sessi-
ons matinals d’espectacles infantils per 
passar una bona estona en família.

Diumenge 15 de gener
Despista2 (màgia)

Diumenge 12 de febrer
Pinxo, el pica-soques enamorat (teatre)

Diumenge 11 de març
La Blancaneu (teatre)

Tots aquests espectacles comencen a 
les 12 h del migdia. Preu: 2 € 

www.cotxeres-casinet.org                               

La setmana del 9 de gener de 2012 
s’inicia el segon trimestre dels cursos 
i tallers Cotxeres-Casinet, que cada 
vegada compten amb la col·laboració 
de més entitats.

L’oferta formativa de Cotxeres-Casinet està 
configurada per un ampli ventall de propos-
tes i activitats que cada dia sedueixen més 
persones. Hi trobareu moltes opcions: cur-
sos de dansa, d’idiomes, de manualitats, 
de cuina, d’informàtica, de música...

Noves propostes
Us presentem cinc noves propostes de 
tallers que apareixen a la programació 
d’aquest segon trimestre. El llaminer món 
de la cuina arriba amb quatre tallers nous: 
La sorpresa en un got, també hi trobem La 
cuina d’hivern o un segon nivell de Cuina 
de tapes, també pot ser molt interessant el 
taller de Tastets de cuina.

Si us interessa la història i us encanta ca-
minar, hi ha un taller que us encaixarà de 
ple: Passejades pel Poble-sec.

Feu un cop d’ull a tota la programació de 
tallers i les places que queden disponibles: 
www.cotxeres-casinet.org

Tornen els tallers als centres 
cívics

Plenari Firentitats 31 de gener 2012
 Presentació del calendari de reunions
 Lliurament del full d’activitats.

11 d’abril data límit per presentar el 
full d’inscripció i el full d’activitats.
Lloc: Sala d’Actes Cotxeres de Sants 
Hora: 19.30 h L’entitat Catalunya Cricket Club, amb 

la col·laboració de diverses entitats i 
institucions, organitzarà el 1r Dia ca-
talà del criquet.

El proper 15 de gener a Montjuïc se ce-
lebrarà una jornada de presentació del 
criquet català, en una jornada oberta a la 
participació d’infants i famílies. 

  
Lloc: INEFC
Av. de l’Estadi, s/n

Dia: diumenge 
15 de gener 2012 

Hora: de 9 a 14.30 h 

www.catalunyacc.com

Dia català del criquet


