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Salvem les pensions!
Hi ha un col·lectiu als nostres barris que fa
temps que treballa per ajudar la gent gran
en la reclamació del diferencial d’inflació en
les pensions que l’Estat no ha satisfet a les
persones pensionistes.
El Col·lectiu Ronda assessora aquest grup,
que ha engegat una campanya per fer una
reclamació col·lectiva el proper dimecres 22
de maig. El seu punt de reunió és el Centre
Social de Sants.
Aquesta vulneració de drets tan flagrant,
que afecta un col·lectiu com el de la gent
gran, cal que no es quedi sense resposta.

El programa 30 minuts,
el català i el Secretariat

El programa 30 minuts de TV3 ha visitat
el CEM de l’Espanya Industrial i el CEM
la Bordeta per conèixer de primera mà el
projecte que des del 2009 estem realitzant
per a la promoció del català en l’àmbit laboral. Des del Secretariat impulsem cursos
de català al Consorci per a la Normalització
Lingüística, tallers de sensibilització amb la
Plataforma per la Llengua i grups de conversa en català en col·laboració amb la
CAL, per exemple.
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Espai de
deures

m’ajudes a
fer els deures?
Busquem persones voluntàries per ajudar infants i joves
a l’hora de fer deures, estudiar i reforçar la lectura.
L’Espai de Deures és un projecte encapçalat pel Secretariat amb la col·laboració
del Districte de Sants-Montjuïc que té com
a objectiu millorar l’aprenentatge, la motivació i els hàbits d’estudi de l’alumnat de
primària i secundària amb més dificultats
per seguir el curs acadèmic.
El projecte ha estat molt ben acollit per la
comunitat educativa i per això està previst
que s’obrin dos nous grups que treballaran
a la Biblioteca Vapor Vell i a l’Escola Perú.

Quan?
Una o dues tardes a la setmana durant 1,30 h

Qui?
Cerquem persones que hagin estat vinculades a l’educació, estudiants, persones jubilades i gent amb ganes d’ensenyar i d’aprendre.

Com?
Si voleu col·laborar-hi, contacteu amb nosaltres:
nuria@secretariat.cat
Tel. 93 291 89 42

De Sants a Montserrat amb la UEC
Participa a la IV Caminada Sants – Montserrat l’11 i 12 de maig

L’objectiu és oferir eines i recursos a les
persones treballadores perquè puguin desenvolupar la seva feina en català i garantir que el català sigui la llengua vehicular
dels equipaments que gestionem.

La Unió Excursionista de Catalunya
de Sants ha organitzat una nova edició
d’aquesta caminada, que puntua per a la
XVI Copa Catalana de Caminades de Resistència de la FEEC. L’objectiu és fer el
recorregut que separa la plaça de Sants
de Barcelona amb la plaça del Monestir
de Montserrat per camins de muntanya.

El recorregut, amb un total de 66,3 km,
acumula un desnivell de 2.427 m de pujada i 1.906 m de baixada. A més, durant
la caminada s’han establert nou punts
d’avituallament. El termini d’inscripcions
finalitzarà el proper 9 de maig.
Inscripcions: www.uecsants.org

Es tracta d’una iniciativa innovadora en
l’àmbit de l’esport que ha cridat l’atenció de
TV3 i que ha estat triada com a experiència
d’èxit en un reportatge sobre el català que
s’emetrà el proper diumenge 21 d’abril.
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
Amb la col·laboració de:
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La formació associativa és una línia de treball iniciada al 2012 que aquest any volem continuar impulsant entre les entitats associades.
Us proposem un mes de maig amb 3 accions formatives orientades a facilitar-vos
més coneixements, més recursos i més eines perquè la tasca de les entitats
sigui encara més eficaç.

Conferència
Assegurances ètiques
De la tasca que desenvolupem les entitats poden derivar-se responsabilitats que hem de tenir cobertes. Treballem amb menors? Fem
activitats al carrer que poden afectar terceres persones? Els membres de la junta directiva assumeixen responsabilitats de gestió?
Gestionem instal·lacions?
Podem cobrir aquestes necessitats amb les asseguradores tradicionals o bé amb asseguradores que promouen valors ètics i solidaris.

QUAN?
ON?

Dimarts 7 de maig del 2013, de 19 a 21 h
Sala d’actes de Cotxeres de Sants

Docent
Jordi Via Llop
Director de Desenvolupament d’Arç Cooperativa

Inscripció
Cal confirmar l’assistència abans del 3 de maig del
2013.
Inscripció gratuïta, places limitades.

Programació
La conferència tractarà sobre el consum responsable
i les assegurances ètiques i solidàries:
- Hi ha una altra manera de consumir assegurances?
- Valors i preus cooperatius
- Segell Ethsi

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
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Twitter per a entitats:
comunicació en 140 caràcters

NOTÍCIES DESTACADES

QUAN?
ON?
PREU?

Dimarts 14 de maig del 2013, de 18.30 a 20.30 h
Sala d’actes de Cotxeres de Sants
10 €
#Introdu

#Com cr

cció

ear un co
mpte
#Elemen
ts de twit
ter
#Afegir u
suaris
#Configu
ració de
perfil
#Activita
t #Desco
breix
#Guia de
bon ús

Docents
@srmunera i @jordieto

Facebook de supervivència
per a entitats
QUAN?
ON?
PREU?

Dimecres 15 de maig del 2013, de 18 a 21 h
Sala d’actes de Cotxeres de Sants
10 €

Inscripcions als monogràfics

Introducció
Com crear una pàgina

Cal que us inscriviu abans del 10 de maig del 2013.
Les places són limitades i es requereix ordinador
portàtil propi. Si t’inscrius als 2 monogràfics, només
et costarà 15 €.
Cotxeres de Sants. Sants, 79, 2a planta
info@secretariat.cat
93 291 87 01
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99

Gestió i optimització
Elements de les pàgines
Crear esdeveniments
Estadístiques
Fotografies, Publicacions...

Docents

info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

@srmunera i @jordieto
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ACTUALITAT

El Daguerre de Sants,
memòria d’un barri
Tens fotografies antigues del Daguerre
de Sants?
Aquest serà el títol de l’exposició fotogràfica en la qual està treballant el centenari estudi de fotografia del número
78 de Sants: un recull amb instantànies
disparades des del 1916 en aquest estudi
històric que pretén recuperar la memòria
visual dels nostres barris.

Aquesta iniciativa impulsada per FotoConnexió fa una crida perquè tot el veïnat aporti
retrats fets a l’estudi, que es digitalitzaran
i es retornaran als propietaris. Bona part
d’aquestes fotografies formaran part d’una
base de dades que servirà per recordar la
societat del segle XX. Podeu deixar les
vostres imatges a l’Arxiu Municipal (Creu
Coberta, 104).

Torna la Mostra de Comerç al Carrer
El bon temps ha donat el tret de sortida a
les mostres de comerç dels nostres barris.
El proper dissabte 20 d’abril, les botigues
dels carrers de Sants i Creu Coberta sortiran al carrer, acompanyades de nombroses associacions i firaires que també se
sumaran a la festa.
Per amenitzar la jornada hi haurà actuacions musicals i de dansa, batucades i jam
sessions. Els infants s’ho passaran d’allò
més bé jugant als inflables i muntant en
poni. També hi haurà competicions de karate, exhibicions d’agility amb gossos i fins
i tot una exposició d’autobusos antics!

Llibres i música per
celebrar Sant Jordi

Vols il·lustrar la propera
edició del Correllengua?

El proper dimarts 23 d’abril, diada de
Sant Jordi, és un dia molt especial,
surt al carrer i gaudeix-ne!

Mostra l’artista que portes dins i participa al 5è concurs de cartells!

Durant tot el dia trobareu una paradeta al
Centre Cívic de Cotxeres de Sants amb
descomptes en llibres i música.
Podreu adquirir Del somni al silenci, el
primer volum de la col·lecció Riera de Magòria, una
publicació
que repassa
la
segona
república i la
guerra civil
des de l’òptica dels nostres barris.
Aprofiteu el
descompte,
només per
Sant Jordi el
llibre valdrà
16 €. A més, de 13 a 14 h el seu autor,
l’historiador Agustí Giralt, signarà exemplars a la mateixa parada.
També trobareu Avions de Paper, el darrer
disc del cantautor Francesc Mir, a un
preu especial
de 9 euros.
A més, us
podrà firmar
discos de 18
a 19 h.
I si compres el llibre i el disc, només
et costarà 23 €.
Per la compra de 2 o més llibres: 15 €
cada llibre
Dos bons regals per a aquest Sant
Jordi!

AGENDA
Reunió Firentitats
Dia: 25 d’abril a les 19.30 h
Lloc: Cotxeres de Sants, sala d’actes

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99

El Correllengua és una iniciativa sorgida
de la societat civil per promocionar la nostra llengua i fomentar-ne el seu ús social
a tots els àmbits.
La propera edició se celebrarà el dissabte 19 d’octubre. Com a primera activitat,
us presentem la 5a edició del concurs de
cartells. Fins al 7 de juny podeu presentar
els vostres treballs al Centre Cívic de Cotxeres de Sants. L’obra guanyadora serà
editada en la difusió del Correllengua. A
més, l’artista rebrà un lot de llibres d’Abacus Cooperativa.
Consulteu les bases a www.secretariat.cat
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Subscriu-te a l’Altaveu, el butlletí electrònic del Secretariat. Cada quinze dies rebràs al teu correu electrònic les darreres
novetats del teixit associatiu i els nostres
barris.
A cop de clic! Per rebre l’Altaveu només
has d’introduir el teu correu electrònic al
nostre web www.secretariat.cat

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

