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Formació associativa
Durant el 2012, vam impulsar una línia de formació adreçada a les entitats
associades que al llarg d’aquest any
volem continuar fomentant. Un total de
sis accions formatives van configurar
la programació del 2012, que va orientar-se a temes relacionats amb la
comunicació digital, les xarxes socials,
la captació de fons o la protecció de
dades.
Considerem que la formació és una
eina molt valuosa per al teixit associatiu, ja que permet l’adquisició de
coneixements que faran que la nostra
tasca sigui més eficaç i, en definitiva,
que revertiran molt positivament en el
funcionament de la nostra entitat.

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

L’Altaveu, un nou canal de comunicació
Us presentem el butlletí electrònic del Secretariat, una eina d’informació
i comunicació adreçada a les entitats associades i a tota la ciutadania
Amb una periodicitat quinzenal, aquest
mes de gener sortirà la primera edició
de L’Altaveu, el butlletí electrònic del Secretariat. Aquesta publicació neix amb la
voluntat de reforçar la comunicació amb
les entitats i apropar-vos les activitats, les
iniciatives i els projectes que poden ser
interessants per al teixit associatiu.
Hi trobareu informacions molt diverses, relacionades tant amb l’actualitat del Secretariat com amb aspectes de la gestió dels
centres cívics Cotxeres-Casinet o l’actualitat dels centres esportius que gestionem.

Amb aquest punt de partida, ben aviat
us informarem sobre la proposta formativa per al 2013, que esperem que
pugui respondre a les necessitats del
màxim nombre d’associacions.

Cotxeres-Casinet s’omple d’activitats formatives
La setmana del 14 de gener s’ha iniciat el nou trimestre dels tallers.

Les entitats que hagin rebut una subvenció per tirar endavant econòmicament algun projecte han de començar a preparar
la documentació que justifiqui com s’han
invertit aquests recursos, presentant una
memòria de l’activitat, un balanç econòmic i les factures corresponents.
El Secretariat ofereix a les entitats associades un servei d’assessorament per
resoldre consultes i aspectes concrets de
la tramitació.
Us recordem que, pel que fa a les subvencions atorgades per l’Ajuntament, enguany caldrà presentar tota la informació
amb uns formularis que podeu descarregar-vos aquí:
www.secretariat.cat/justi-subv

licitats per a aquest trimestre han estat els
de ioga i pilates. Els d’idiomes també han
rebut moltes inscripcions, en especial els
d’alemany, que s’imparteixen des del mes
d’octubre, a causa de l’alta demanda.

Cotxeres-Casinet enceta l’any amb més
energia que mai oferint-vos 350 tallers
formatius, que suposa un increment de
42 cursos respecte el mateix trimestre de
l’any passat. L’àmplia oferta ha generat
3.769 inscripcions, tot i que des de l’organització s’espera arribar a les 4.000 en
els propers dies.
Destaca l’ampli ventall de tallers, de fins a
set àmbits diferenciats: cuina, informàtica,
manualitats, dansa... Els cursos més sol·
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Voleu rebre L’Altaveu?
La subscripció a L’Altaveu és molt senzilla:
només cal que entris a la nostra pàgina
web www.secretariat.cat i indiquis la
teva adreça de correu electrònic al mateix portal. Posteriorment hauràs de confirmar la teva subscripció i automàticament
i de manera puntual rebràs el nostre butlletí
electrònic.
Ajudeu-nos a difondre L’Altaveu!
Un dels objectius d’aquest butlletí electrònic és que arribi al màxim nombre de persones. Si voleu posar-hi el vostra gra de
sorra, podeu difondre el butlletí entre les
persones associades a la vostra entitat
i animar-les perquè s’hi subscriguin.

Justificació i presentació
de subvencions
El Secretariat ofereix assessorament a les entitats associades per
realitzar totes les tramitacions.

També hi haurà espai per difondre iniciatives i activitats destacades del teixit associatiu, així que no dubteu a fer-nos arribar
informació de la vostra entitat perquè puguem incloure-la ja sigui a L’Altaveu, a la
nostra pàgina web o bé a l’infoSecretariat.

La qualitat de l’oferta formativa ha quedat
avalada amb els resultats de l’enquesta realitzada el passat mes de març, on
s’evidencia que el 80% de les inscripcions als tallers són de persones que ja han
realitzat alguns curs abans. L’enquesta
ha deixat altres dades interessants, com
que el 62% de les persones usuàries són
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, mentre que la resta prové d’altres barris (27%)
i de fora de Barcelona (11%).
Consulteu la programació i la disponibilitat de les places: www.cotxeres.org
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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ACTUALITAT

El Carnaval escalfa motors!
La gresca i la xerinola aterren amb força als nostres
carrers. Del 7 al 13 de febrer celebrem el Carnaval!
Dissabte 9 de febrer sortirem tots disfressats per xalar amb la
Rua de Sants, que omplirà de música i colors els nostres carrers
sota el lema El seu rei del Carnaval, us imagineu qui serà el
protagonista? Fins a un miler de persones desfilaran en més de
vint comparses, seleccionades per criteris artístics i de proximitat.

No t’ho perdis i recorda que per Carnaval tot s’hi val!

Actualització de dades i Cap a un sistema de salut excloent?
Jornada de reflexió sobre la nova El Secretariat d’Entitats
ponderació de vot
Si hi ha hagut canvis en les dades
de contacte de la vostra entitat,
és molt convenient
que ens feu arribar
les modificacions per
garantir una bona comunicació.
A principis d’any activem
dos procediments importants: d’una banda, l’actualització de les dades de les entitats i, de l’altra, l’acreditació del nombre
de persones associades.
Aquest últim punt és especialment rellevant pel que fa a l’assemblea, ja que al
2005 es va acordar la introducció del vot
ponderat en les assemblees. Per tant,
cada entitat tindrà un determinat nombre
de vots en funció del seu nombre de persones associades.
Us recordem que el termini finalitzarà
el 15 de març.

legislació que limita l’accés a la sanitat pública.

La modificació de la legislació espanyola
en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut,
que s’ha fet sense ser objecte de debat parlamentari, complica l’accés a l’assistència
sanitària pública a la ciutadania espanyola,
però de forma més contundent a menors
estrangers/es, embarassades, víctimes de
tràfic de persones i sol·licitants de protecció
internacional, i suposa l’exclusió al sistema
de salut a les persones comunitàries i estrangeres sense autorització de residència.
Tot i que la Generalitat de Catalunya ha dit
que a Catalunya sí que es continuarà donant
assistència sanitària a les persones que han
quedat excloses pel decret espanyol, ja està
havent-hi problemes
i creiem que aquesta
exclusió tindrà greus
conseqüències, tant
per a la població directament afectada
com per al conjunt
de la ciutadania.

de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, amb la col·
laboració de Cotxeres-Casinet, ha organitzat una conferència per al proper
dijous 24 de gener per reflexionar sobre aquesta situació.
Cap a un sistema de salut excloent?
- Què ha passat? Laia Costa, advocada social especialitzada en estrangeria.
- Què representa? Maite Montagut,
Llicenciada en Ciències Econòmiques
i Doctora en Sociologia.
- Ja ens està afectant? Laia Martínez,
tècnica de projectes de Metges del Món.
- Què s’està fent des de la Generalitat de Catalunya? Joan Lluís Piqué,
responsable d’Atenció a l’Usuari del
Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
Quan?
Dijous 24 de gener a les 19.30 h
On?
Sala d’Actes de Cotxeres de Sants
Plaça Bonet i Muixí s/n

AGENDA
Xerrada ‘El Passeig de Sants. Procés de Transformació de l’Antic Corredor Ferroviari’
Dia: 24 de gener a les 19.30 h
Lloc: Meet Sants. Violant d’Hongria, 111, bxs.
Reunió Festa Intercultural
Dia: 29 de gener a les 20.15 h
Lloc: Cotxeres de Sants, sala 31

Xerrada ‘Les escoles del CENU’
Dia: 30 de gener a les 18 h
Lloc: Escola Cavall Bernat
Presentació del projecte: L’espai
Joaquim Domingo
Dia: 31 de gener a les 19.30 h
Lloc: Meet Sants. Violant d’Hongria, 111, bxs.
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Firentitats’13 2n plenari
Dia: 31 de gener a les 19.30 h
Lloc: Sala d’Actes Cotxeres de Sants

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o
activitat interessant i voleu que ens en
fem ressò, feu-nos-ho saber:
info@secretariat.cat
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

