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Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

Actualització de dades i
ponderació dels vots

Reunió per a la creació de
la Fundació Secretariat

Amb l’inici de l’any des del Secretariat
d’Entitats activem dos procediments molt
importants com són l’actualització de les
dades de la vostra entitat i l’acreditació
del nombre de persones associades.

Dins el pla de treball aprovat a l’assemblea
general ordinària del 2013 es va acordar
la creació d’una comissió de treball que
analitzés la viabilitat de la creació d’una
fundació per part del mateix Secretariat i
l’elaboració d’una proposta d’estatuts, si
s’esqueia.

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. Com a novetat, enguany
també us demanem el vostre perfil a les
xarxes socials.
Pel que fa a l’acreditació del nombre de
persones associades, us recordem que
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
amb la següent proporció:
• De 3 a 100 persones associades: 1 vot
• De 101 a 300 persones associades: 2 vots
• Més de 300 persones associades: 3 vots

Complint el mandat de l’Assemblea, us
convoquem a una reunió de treball:

Quan?
Dilluns 24 de febrer a les 19 h
On?
Sala de Conferències de les
Cotxeres de Sants

Des del Secretariat, convoquem totes les
entitats adherides, en especial aquelles
que hagin aprofundit en el funcionament
de les fundacions.

El termini finalitza el 14 de març.
Trobareu els formularis pertinents a:
www.secretariat.cat/actualitzacio-dades14

AGENDA
2n Plenari Firentitats.
Obertura del període de presentació
de propostes d’eslògan. Lliurament
del full d’inscripció i del full d’activitats.
Quan? Dijous 30 de gener a les 19.30
h a la Sala d’actes de les Cotxeres de
Sants.
Lohri.
IV Festival de cultural punjabi amb
bhangra, bollywood, dansa bengalí,
dhol i animació amb DJ. L’entrada són
6 euros. Quan? Diumenge 2 de febrer
a les 18 h al Casinet d’Hostafrancs.
Eulàlia amb Esbart Ciutat Comtal.
Espectacle de música i dansa que
homenatja la vida de Santa Eulàlia
i que enalteix els valors de llibertat,
igualtat i justícia. Quan? Dissabte 8
de febrer a les 20.30 h i diumenge 9
de febrer a les 16.45 h a la Catedral
de Barcelona.
Teatre infantil
Gaudeix de l’espectacle La Rateta
que escombrava l’escaleta de la
companyia Produccions Magatzem
d’ars. L’entrada són 2,30 euros.
Quan? Diumenge 9 de febrer a les
12 h.

Període de justificació de Oberta la convocatòria per sol·licitar les subvencions
les subvencions del 2013 de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014
Les entitats que hagin rebut una subvenció
al 2013 per a algun projecte han de preparar
la documentació que justifiqui com s’han
invertit aquests recursos, presentant una
memòria de l’activitat, un balanç econòmic i
les factures corresponents. Pel que fa a les
subvencions atorgades per l’Ajuntament,
cal presentar la documentació amb
uns formularis que podeu trobar al web
municipal.
Més informació a www.secretariat.cat
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:

Us fem saber que s’han publicat les convocatòries de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona referents a
diversos àmbits: cultura, esports, educació, benestar
social, dones, joventut, drets civils, participació ciutadana,
immigració, medi ambient, etc. La presentació de
sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament de Barcelona
per a l’any 2014 comença el 21 de gener i acabarà el 6 de
febrer, ambdós inclosos.
Trobareu els formularis a:
www.secretariat.cat/subvencions-ajuntament-2014
www.secretariat.cat info@secretariat.cat
www.twitter.com/secretariat_shb
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Què fem per la interculturalitat?
Decidim-ho!
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ATIVA
SESSIÓ PARTICIP ç
Dilluns 10 de mar
de 18.30 a 21 h al
ncs
Casinet d’Hostafra

INSCRIU-T

’HI!

La sessió participativa té com a objectiu final traçar les accions i
els projectes a desenvolupar durant els propers anys i s’emmarca
en el procés d’actualització de la Taula intercultural iniciat durant
el darrer trimestre del 2013.

Metodologia de la sessió
Després d’una petita presentació del
procés amb alguna sorpresa, les persones
assistents al taller es dividiran en grups
de treball segons l’àmbit dels projectes
que més els interessi: social i sanitari;
educatiu i esportiu; antirumors i mitjans
de comunicació; lingüístic i transició
nacional; i cultural i formatiu. En cada grup
es procurarà crear un espai òptim que
faciliti la participació, la coneixença i la
interacció entre les persones assistents.
A través del debat i mitjançant diferents
dinàmiques que fomentin la creativitat,
cada grup determinarà propostes d’accions
a realitzar, tant entre les persones i les
entitats de la Taula intercultural, com
entre elles i les persones treballadores. La
sessió conclourà amb l’exposició de les
idees i propostes sorgides a cada grup.

Tres anys després de posar-se en funcionament, aquest espai
de coordinació associatiu ha iniciat un procés d’actualització per
definir el nou full de ruta. Mitjançant una diagnosi, les entitats i
el grup motor de la mateixa Taula van fer palesa la necessitat de
seguir treballant conjuntament sumant-nos a les iniciatives i projectes existents de les mateixes entitats i dels nostres barris en
general, així com d’una major implicació en les problemàtiques.
Ara s’inicia el procés d’elaboració del pla de treball. S’obre una
nova etapa que farà que la Taula intercultural s’adeqüi encara
més a les necessitats actuals per tal de seguir tenint incidència
als nostres barris i a la ciutat de Barcelona.

Per tal de poder traçar accions i projectes a desenvolupar
conjuntament és indispensable que hi participin
els actors clau del territori: membres de la Taula
intercultural, entitats del Secretariat, personal tècnic
(del mateix Secretariat, del Districte, de barri i Serveis
Socials), direccions d’escoles i instituts, etc.

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 període d’inscripcions ja és obert.
Omple el formulari que trobaràs a:
www.secretariat.cat/sessio-taula-intercultural
www.secretariat.cat info@secretariat.cat
www.twitter.com/secretariat_shb
FINS AL
14 DE FEBRER

