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Presentació
L’objectiu d’aquesta memòria és fer un resum del que
ha estat el 2019 per al Secretariat, fer un recorregut a
grans pinzellades per les activitats i els projectes més
destacats de l’any i compartir-los amb totes les entitats
associades.
Cal destacar que la incidència del Secretariat és molt
àmplia i transversal: té la capacitat de sumar esforços
i crear sinergies, enforteix la feina del teixit associatiu
i la visibilitza, activa mecanismes que potencien la
igualtat d’oportunitats i la justícia social... Fem una feina
comunitària des de la comunitat, per a les entitats des
de les entitats. Aquests són alguns dels grans valors de
la federació, que es mantenen vigents després de més
de 40 anys de trajectòria.
L’exercici de parar i mirar enrere pren, en el context
actual, una nova dimensió. El 2019 va ser un any de
continuïtat i consolidació en la majoria de línies de
treball del Secretariat: en els serveis a les entitats
associades, en l’impuls del treball en xarxa i la
coordinació associativa, en la gestió dels centres cívics
Cotxeres-Casinet i dels centres esportius de l’Espanya
Industrial i de la Bordeta, en tots els projectes que
hem impulsat per contribuir a la millora de la qualitat
de vida de la ciutadania... Ara mateix, aquest mapa de
projectes i activitats esdevé extraordinari a causa de
la sotragada ferotge que ha tingut la pandèmia en la
nostra societat.
Al 2019 vam tornar a omplir els carrers de Sants i Creu
Coberta amb Firentitats, la mostra associativa del
territori que s’ha convertit en un referent indiscutible pel
que fa a participació. Les comissions organitzadores,
un dels trets distintius del projecte Cotxeres-Casinet,
van coordinar-se per tirar endavant activitats com el
Carnaval o la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror
de Sants. A més, durant el 2019 es va posar fil a l’agulla
a la gestió cívica, un procés que va acabar culminant
al 2020 i que ha significat un pas endavant en la gestió
d’equipaments culturals per part del Secretariat.
En l’àmbit esportiu, l’evolució de les persones
abonades ha tingut un comportament força estable,
tot i que ha continuat acusant la competència per

part de centres de baix cost. En aquest sentit, hi ha
hagut un esforç per diferenciar-nos d’aquest model de
negoci i programar una oferta esportiva de valor per
a les persones abonades, amb càpsules d’activitats
gratuïtes, masterclass i activitats al carrer, potenciant
la realització de rutines personalitzades, etc. D’altra
banda, la reivindicació d’espais esportius ha estat un
denominador comú per a entitats i clubs esportius.
Un dels pals de paller del Secretariat és el foment de
les entitats, que s’articula a partir d’una àmplia carta de
serveis: assessorament en la tramitació de subvencions,
difusió d’activitats, bonificació en el préstec i lloguer de
materials, etc. Aquesta línia de treball es complementa
amb el foment de projectes com l’Aprenem Compartint,
una iniciativa d’acompanyament educatiu que promou
l’èxit entre més de 100 nens i nenes del territori.
La dimensió del Secretariat, amb 321 entitats associades
al 2019 i més de 150 persones treballadores, no es
pot valorar només en xifres. La veritable dimensió del
Secretariat la trobem en intangibles com la cohesió
del territori, la participació, l’enfortiment de les entitats,
la igualtat d’oportunitats, la suma d’esforços... En
definitiva, el gran repte és continuar essent motor de
transformació social.
Finalment, des d’aquesta presentació volem reconèixer
la tasca de totes les entitats i persones que de manera
voluntària col·laboren i participen en activitats i
projectes que enforteixen el teixit social. I, de manera
especial, volem recordar les persones relacionades
amb l’associacionisme dels nostres barris que ens
han deixat per sempre, tant l’any 2019 en Carles
Muzàs, de Sant Medir, com durant l’any 2020: Josep
Romeu, activista i president d’Amics de la Bordeta;
Lleonard Armentano, activista vinculat a la CAL,
Òmnium Sants-Montjuïc i Assemblea Sants-Montjuïc
per la independència; Amadeu Soler, expresident de
la Federació Festa Major de Sants; Jaume Batiste,
de l’Aula de teatre de la Institució Montserrat; Manuel
Subirà, fundador de l’Escola Proa i farmacèutic de
la Bordeta; Llorenç Pallarès, expresident del Club
Deportiu Sants i Jordi Duixans, de l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs.

Lluïsa Erill i Albajés
Presidenta del Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
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1. EL SECRETARIAT
a. Qui som
b. Òrgan de govern
c. Organigrama

a. Qui som
UN OBJECTIU ESSENCIAL
El foment i la defensa de la vida associativa i la
participació ciutadana a tots els nivells.

COM S’ARTICULA?
A través d’una carta de serveis.
Amb l’articulació d’espais de coordinació per crear
treball conjunt i en xarxa.

El Secretariat fa una feina
comunitària des de la comunitat,
per a les entitats des de les
entitats. Aquests són alguns dels
grans valors de la federació, que
es mantenen vigents després de
més de 40 anys de trajectòria.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
La nostra missió és compartir cultura i competències per créixer qualitativament i així millorar la societat
(incidència), les entitats (qualitat democràtica, participació, etc.) i les persones treballadores (servei i
compromís), potenciant el sentiment de pertinença al Secretariat.
La visió del Secretariat és ser un model d’interlocució, mediació i participació de referència per a les entitats
i la ciutadania del territori, valorat per les persones treballadores i les persones usuàries; tot amb un equip
cohesionat, liderat per unes persones dirigents i directives compromeses amb l’organització.

Els valors que fonamenten el Secretariat són:
Treball cooperatiu:
Realització de tasques amb un objectiu comú, amb una
interdependència i un lideratge compartit entre les diferents
àrees del Secretariat i també amb els seus grups d’interès
(entitats, societat, ciutadania, etc.).
Vocació de servei:
Cerca de la plena satisfacció de les necessitats i les
expectatives dels usuaris, entitats i, en general, de la societat
i el territori, actuant sempre segons la missió i els valors del
Secretariat.
Cultura catalana:
Defensa de la identitat, història, llengua i tradicions catalanes,
fent-ne ús, difusió i donant exemple entre les persones
usuàries, entitats i ciutadania.
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Igualtat:
Reconeixement de totes les diferències possibles entre
persones (per gènere, ètnia, procedència, per diversitat
funcional, etc.) i tractament d’aquestes per igual.
Transparència:
Claredat i comportament ètic en el disseny, gestió i implantació
de tots els processos formatius i de desenvolupament de
persones.
Sostenibilitat:
Cerca continuada de l’eficiència i l’aprofitament total dels
recursos existents (tant materials com de temps) en el
disseny, gestió i implantació de tots els processos formatius i
de desenvolupament de persones.
Participació:
Implicació plena en la formació de tots els agents possibles
que formen part del Secretariat.

a.QUI SOM

UNA MICA D’HISTÒRIA

*

1976

1978

1984

1992

1993

2006

2002

1999

1997

1994

2007

2008

2011

2012

2016-17

Es crea el Secretariat
local del Congrés
de Cultura Catalana
que, amb el temps,
es convertirà en el
Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la
Bordeta.

El Secretariat renova
per a un període de 15
anys la gestió del CEM
l’Espanya Industrial.

Obre les portes
el Centre Esportiu
Municipal la Bordeta.

L’activitat econòmica
i social més important
dels quinze anys
següents va ser
l’organització de cursos
de català a la població
en general.

L’Ajuntament de
Barcelona adjudica
al Secretariat la
construcció i gestió del
CEM la Bordeta per a
un període de 30 anys.

El Secretariat, format
en aquests moments
per 268 entitats, realitza
la diagnosi de la
participació a l’entitat,
que li servirà de base
per a la realització del
seu pla estratègic com a
federació.

El Secretariat es
constitueix oficialment
en el Registre
d’Associacions.

S’obre la sala de
lectura Miquel Martí
i Pol, propietat del
Secretariat, en presència
del poeta.

S’impulsen i es
consoliden diversos
espais de coordinació
associativa com una de
les línies estratègiques
del Secretariat.

El Secretariat pren la
decisió de gestionar,
a més dels serveis que
gestionava amb les
administracions,
equipaments del territori.

La cogestió s’amplia al
Casinet d’Hostafrancs.

S’inicia la gestió de
la Masia del Rellotge,
que queda integrada
com un espai orientat
als tallers relacionats
amb la jardineria i,
excepcionalment, a
actes de petit format.

S’inicia la gestió
del Centre Esportiu
Municipal l’Espanya
Industrial.

S’inicia la cogestió del
centre cívic Cotxeres
de Sants. En només tres
anys es dobla el nombre
d’entitats associades
al Secretariat.

El Secretariat arriba
als 40 anys d’activitat
associativa.

2018-2019

Una de les línies
a potenciar és
l’impuls del debat i la
participació.

Formem part d’òrgans de participació
del Districte de Sants-Montjuïc i de la
ciutat:
· Consell de Ciutat
· Consell Escolar del Districte Sants-Montjuïc
· Consell d’Esports del Districte Sants-Montjuïc
· Consell de l’Esport de Barcelona
· Consells de barri

També som presents a diverses
plataformes associatives:
· Consell d’Associacions de Barcelona
· Stop Mare Mortum
· Pasucat
· Plataforma de gestió cívica

Estem adherits a:
· Codi ètic de les associacions de
Barcelona
· Som escola
· Plataforma pel dret a decidir
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b. Òrgan de govern
QUÈ ÉS L’ASSEMBLEA?

QUÈ ÉS LA COMISSIÓ EXECUTIVA?

És l’òrgan sobirà del Secretariat.

És l’òrgan polític del Secretariat.

Un cop a l’any, les entitats associades
al Secretariat es reuneixen per formar
l’Assemblea. En aquest marc, es
presenta l’informe de gestió i es fixen els
objectius i el pla de treball del Secretariat.

La Comissió Executiva, formada per persones voluntàries
elegides per l’Assemblea del Secretariat, és l’encarregada de
vetllar per l’acompliment dels objectius marcats en l’Assemblea.
El mandat previst als estatuts és de quatre anys.
De manera ordinària, la Comissió Executiva es reuneix
mensualment per debatre i acordar diversos aspectes de les
línies de treball del Secretariat i fer-ne un seguiment.
La Comissió Executiva està formada per 6 membres: tots ells actuen
com a representants d’una entitat associada al Secretariat. A partir
dels resultats de les eleccions celebrades en l’Assemblea General
Ordinària del Secretariat del 12 de juny del 2018, la composició de la
Comissió Executiva és la següent:

Presidència: Lluïsa Erill i Albajés
Entitat de procedència: Amics
de la Història i de les Tradicions
d’Hostafrancs

Vocalies:
Oleguer Forcades i Rabassa.
Entitat de procedència: SMCL
Sants 3 Ràdio

Secretaria: Josep Espín i Morales
Entitat de procedència: Federació
d’Associacions, Entitats i Comissions
d’Hostafrancs

Josep Ribas i Xarles.
Entitat de procedència: CAL de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Tresoreria: Carme Bernet i Viñas
Entitat de procedència: Castellers de
Sants
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Assumpta Sogas i Figueras.
Entitat de procedència: Centre
Social de Sants

La Comissió Executiva, en base
a les possibilitats que li atorga
l’article 23 dels estatuts de
l’entitat, ha facultat tres persones
perquè l’ajudin en les seves
tasques quotidianes de govern:
són les persones cooptades.

Persones cooptades:
Edurne Gallastegui Calvache
Jesús Ventura i Claverol
Mhamed Abdelouahed

c. Organigrama
L’estructura organitzativa del Secretariat té tres nivells:

ÒRGAN SOBIRÀ

ÒRGAN POLÍTIC

EQUIP TÈCNIC

L’Assemblea del Secretariat,
formada per totes les entitats
associades.

La Comissió Executiva, elegida
democràticament per l’Assemblea..

Professionals de diversos àmbits
que executen encàrrecs i les línies
de treball corresponents a la gestió
esportiva, la gestió cultural i els
serveis a les entitats.

El cos tècnic del Secretariat té aquest
organigrama, en el qual hi ha tres grans àmbits de
treball: serveis a les entitats, gestió dels centres
cívics Cotxeres-Casinet i gestió dels centres
esportius de l’Espanya Industrial i de la Bordeta.
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2. INFORME DE GESTIÓ
a. Les entitats

I. Evolució i tipologia
II. Serveis
III. Comissions de treball

b. Eixos de treball 2019

I. Gestió d’equipaments
II. Coordinació associativa
III. Projectes

c. Recursos humans
d. Acords
e. Comunicació
f. Memòria econòmica

a. Les entitats
I. EVOLUCIÓ I TIPOLOGIA
Evolució
L’assemblea de l’any 2019 va tancar finalment amb 321 entitats.
Per a la present assemblea, 5 noves entitats han demanat l’ingrés
al Secretariat per primera vegada, mentre que 1 entitat està
pendent d’adhesió ja que no va assistir a l’assemblea de l’any
passat. Així mateix, 3 associacions poden causar baixa.

Evolució entitats

Evolució entitats
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200
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254
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100
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* Previsió

El Secretariat és la federació
territorial més gran de la
ciutat de Barcelona.
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Tipologia
La tipologia de les entitats és molt diversa: s’han establert nou tipologies,
que es corresponen amb l’àmbit de treball i la naturalesa de les entitats.

Drets cívics i socials (30)
9%
Assistència social (23)
7%
Religió (9)
3%
Educació en el
lleure (13)
4%
Gent gran (7)
2%

AV i comerciants (19)
6%

Cultura (139)
43%

Esportives (32)
10%
Educació (52)
16%

Les entitats culturals són les que tenen una
representació més àmplia, arribant al 43%, seguides
de les entitats educatives (16%) i esportives (10%).
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a. LES ENTITATS

II. SERVEIS

La carta de serveis del Secretariat ofereix a les entitats
associades nombrosos serveis per facilitar-los el
funcionament ordinari i el desenvolupament dels seus
objectius i activitats.

Serveis a la carta

Serveis personalitzats per a necessitats específiques: el
Secretariat ofereix a les entitats associades solucions adaptades
a les necessitats específiques de cada entitat, buscant una
opció a mida. Durant el 2019, el Secretariat ha donat suport a:

CAL de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta:

En relació amb el Projecte Parlem, gestió de
la base de dades de voluntariat i aprenents,
tramitació de les subvencions i coordinació
amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística.
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Diverses entitats:
El Secretariat ha donat suport amb la
venda d’entrades a l’espectacle “Don
Julio, el retorn”, organitzat per Artixoc.

II. SERVEIS

Funcionament
Fotocòpies

Suport econòmic puntual a les entitats

Les entitats associades al Secretariat tenen
100 fotocòpies mensuals gratuïtes DIN-A4 o
bé 50 fotocòpies DIN-A3.

El Secretariat ofereix la possibilitat a les entitats
associades de cobrir part de les despeses de l’activitat.

32.581 fotocòpies
30 entitats han utilitzat el servei
Cost del servei: 1.954,86 €

20 suports econòmics puntuals
Import total: 5.079,13 €

Secretaria

Espais de reunió i activitats a bon preu

Podem facilitar un joc d’etiquetes amb les
adreces de les entitats del Secretariat o bé
gestionar la base de dades de l’entitat per
fer-ne etiquetes.
5 entitats han utilitzat el servei

A Cotxeres-Casinet, la utilització d’aquests espais és
gratuïta per a les entitats.
A ATLES, les entitats compten amb un 30 % de descompte
en el lloguer d’espais.
Cotxeres-Casinet
Espais utilitzats per entitats: 80 %
Espais utilitzats entitats Secretariat: 62 %
ATLES
Espais utilitzats per entitats: 97 %

Préstec de materials
Màquina xapadora Cessions de la màquina xapadora: 29
Inflador de globus Cessions de l’inflador de globus: 5
Cucafera Cessions de la cucafera: 2

Lloguer de materials
Tarimes, taules i cadires
Aquest servei és molt útil a l’hora de realitzar activitats. Les entitats han assumit part del cost
total del servei de la primera comanda, de mida estàndard, mentre que el Districte aporta
una dotació al servei de 2.687,79 €. Durant el 2019 hi ha hagut una disminució d’utilització
del servei respecte a l’any anterior.
Total serveis: 42
Cost total del servei: 18.391,33 €
Aportació Districte: 2.687,79 €
Aportació entitats: 15.703,54 €

Carpes Lloguer de carpes a 22 entitats
Projector Lloguer del projector a 2 entitats
Equip de so Lloguer de l’equip de so a 1 entitat
13

II. SERVEIS

Assessorament
Assessorament entitats associades
UEC de Sants: Suport per tornar a reeditar l’activitat
de la Pujada a peu a Montserrat i assessorament en
temes de contractacions de personal i voluntariat.

Agrupament Puig i Moliner: Reunió amb
responsables de l’agrupament en relació amb la
calçotada.

Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat
d’Esclerosi Múltiple: Suport en l’edició de fulletons
del dinar de l’entitat.

Premi Amadeu Oller: Assessorament en fiscalitat i
protecció dades.

Espai feminista Sants: Suport a la plataforma en
els espais de reunions.
La Troca: Acompanyament a la reunió de la Troca
amb el Consorci d’Educació per explorar línies de
viabilitat de la Troca com a escola d’adults.
Educo: Assessorament en temes de fiscalitat.
Dones Gitanes: Assessorament en el canvi de
junta.

Centre cultural indi: Assessorament en temes de
sales i espais.
Centre Montserrat Xavier: Suport en la necessitat
de pista els diumenges.
Fotoconnexió: Assessorament
fiscalitat, concretament l’IVA.

en

temes

de

AMPA: Escola Cavall Bernat, Escola Lluís Vives,
Institut-Escola Arts, Escola Francesc Macià, Institut
Lluís Vives, Institut Joan Coromines. A través del
projecte de suport a les AMPA amb el Districte.

Assessoraments i col·laboracions externes
Consell d’Associacions de Barcelona: El
Secretariat ha donat de nou suport a la realització
del Panoràmic de les Associacions, un qüestionari
per detectar en quin punt es troben les entitats de la
nostra ciutat.

- Xerrada de Pol Avinyó del Liceu, sobre les veus
de l’òpera. Aquesta xerrada era gratuïta i prèvia al
concert final del Concurs Viñas, el 27 de gener.

Projecte Radars: Participació a la comissió del
projecte Radars. És una xarxa de prevenció i
d’acció comunitària liderada des de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, adreçada a detectar i
prevenir situacions de risc de les persones grans, i a
pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda,
tot comptant amb la complicitat de l’entorn, entitats,
comerços, etc.

-Entrades a millor preu al Concurs Viñas, visita al
backstage del Liceu i a l’espectacle de sarsuela –
Doña Francisquita.

Torre Jussana: Establim col·laboració amb Torre
Jussana per fer una formació a les nostres entitats
sobre Fiscalitat.

-Participació del Liceu a l’acte unitari de les Aules
obertes de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

25è aniversari Barnasants: Suport a la celebració
del 25è aniversari del Barnasants.

Obra social Hospital Sant Joan de Déu:
Col·laboració amb la caminada popular (Màgic Line)
que va passar per Sants el 24 de febrer.

Festival de Mareas sociales: Suport al Festival de
Mareas sociales.

Liceu de Barcelona: Amb l’obertura del Liceu als
barris, s’han engegat diverses col·laboracions:
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Un passeig per la lectura: Suport a la preparació
de l’activitat “Un passeig per la lectura”, organitzada
pel Districte de Sants-Montjuïc.

II. SERVEIS
Sol·licitud de subvencions
El servei de subvencions que ofereix el Secretariat a les entitats inclou la tramesa i informació de les
convocatòries específiques per tipologia d’entitats, així com la informació i tramesa de les convocatòries
generals de subvencions. En qualsevol dels dos casos s’ofereix la possibilitat d’assessorar les entitats en la
tramitació de subvencions a qualssevol de les administracions, així com la posterior justificació.
Assessorament en sol·licitud de subvencions a les entitats:
· Associació per la formació i la cultura de la dona gitana del barri d’Hostafrancs
· Sopa de pedres
· Bàsquet Institució Montserrat

Difusió d’activitats
Difonem les activitats de les entitats associades als mitjans de comunicació local i, sempre que sigui possible,
al nostre web i a l’Altaveu. També podem facilitar la penjada de cartells que anunciïn una activitat de l’entitat,
amb un cost de 0,14 € per cartell.

Altres
Protecció de dades: Es tanca el procés d’actualització dels temes de protecció de dades. Assessorament
per part de Fundesplai.
Reunions amb alcaldables: Amb motiu de les eleccions, la Comissió Executiva del Secretariat es reuneix
amb les persones que van presentar candidatures a l’alcaldia de Barcelona i que van sol·licitar reunió amb
el Secretariat.
· 6 de març: Jordi Graupera
· 18 de març: Ernest Maragall
· 25 de març: Jaume Collboni
Presentació Llibre Gonzalo Boye: La presentació va ser un èxit, amb una gran presència de públic.
Universitat Barcelona: Visita a l’equipament de les Cotxeres per part d’un grup d’estudiants
d’arquitectura. Expliquem què és el Secretariat i el model de gestió.
Votació a les Cambres de comerç: Difusió del procediment de votació i les candidatures presentades
a les entitats que poden emetre vot.
Reunió federacions del Districte: Ens reunim les tres coordinadores per plantejar estratègies
comunes:
· Sol·licitar reunió conjunta quan hi hagi nou govern a la ciutat.
· Fórmules de gestió d’equipaments, concretament gestió cívica.
· Posicionament conjunt en referència a la possible instal·lació d’un centre de menors no
acompanyats a la Marina de Sants.

El desglossament dels diversos serveis es troba en el document complementari.
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III. COMISSIONS DE TREBALL

Les comissions del Secretariat contribueixen a
difondre la cultura en el nostre territori i a altres indrets.
Són un element de dinamització cultural des del
vessant artístic i formatiu i, de manera molt destacada,
de promoció i foment de la cultura tradicional i popular
catalana.

Els Diables de Sants van tornar a omplir de foc,
pólvora i tabals les festes populars dels nostres
barris amb la seva participació en correfocs i
tabalades com la del Correllengua o la Bordeta
en Dansa. Destaquem l’organització del magnífic
correfoc “Sants entre flames” coincidint amb la
Festa Major de Sants i també el “Sants es crema”,
correfoc de celebració del 39è aniversari de la colla.

Els Gegants de Sants han participat a diferents
actes festius per promoure l’activitat gegantera,
especialment en activitats d’altres entitats del barri
on han estat convidats: Cros Popular de Sants,
Marató de TV3, Carnaval, pregó de la Festa Major
de Sants, Correllengua, Bordeta en Dansa i a la
cavalcada del Pare Noel, com en alguns altres
indrets de la ciutat.

Un dels reptes del 2019 per als Castellers de Sants ha estat
fer un tomb cap a una organització més participativa i igualitària,
en què la dona cada vegada hi tingui més veu i visibilitat. A més,
s’han fet passes fermes cap a la construcció del nou Cal Borinot.
Pel que fa als castells, al 2019 s’han fet 27 actuacions, amb un
primer tram de 16 actuacions que va ser una travessa pel desert
i 11 en un segon tram amb bons resultats. Presents a actuacions
al barri, a Barcelona i arreu de Catalunya, els Castellers de Sants
han superat circumstàncies adverses durant aquesta temporada
de transició que, a més, ha significat un enriquidor procés
d’aprenentatge i ha consolidat una manera de fer molt particular
dins el món casteller.
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Durant el 2019, el Col·lectiu d’Artistes de Sants
ha seguit oferint al territori una variada oferta cultural
on la poesia i la pintura han tingut un pes específic.
A més d’organitzar exposicions, tertúlies, recitals
de poesia i mostres d’art, el Col·lectiu ha participat
en nombroses activitats del barri com la Pau Sense
Treva o el Correllengua.

La Comissió de Sardanes ha continuat oferint
el cicle anual de sardanes. En total es van fer 8
ballades els divendres de maig, juny i juliol a les
19.30 h, amb les cobles Rambles i Baix Llobregat.
Aquestes ballades es van fer a la rambla de Sants,
una ubicació que dona força visibilitat a aquesta
activitat.

Conferències, recitals poètics i musicals i
presentacions de llibres: aquestes són algunes de
les activitats culturals que han programat les Aules
Obertes durant el 2019. Des de les Aules s’ha
seguit treballant amb l’objectiu d’oferir continguts
interessants i de temàtiques variades a la gent gran
amb ganes de seguir aprenent i fomentant un espai
de relació.

Les memòries de les comissions es troben a l’annex.
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I. GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
1. Gestió cultural

Cotxeres-Casinet, un projecte compartit, participatiu i consolidat

Un dels elements distintius del projecte de tallers és
la col·laboració amb entitats del barri, no només en la
dinamització de les activitats sinó també en l’acollida a les
seus de les entitats, ampliant els espais disponibles per a
la ciutadania.
Els tallers són una de les grans àrees de la programació de Cotxeres-Casinet. Els centres
cívics ofereixen a la ciutadania una amplíssima programació de tallers, tot un referent en
oferta formativa.
Any rere any, aquesta programació s’actualitza per adequar-la a les noves tendències i a
les diverses franges d’edat. Aquests tallers no només s’han constituït com una formació
de qualitat en múltiples disciplines, sinó que, a més, són un element relacional entre les
persones que els realitzen.
Dades:
· Les inscripcions als tallers han estat un total de 12.313, el que representa un augment respecte
al 2018 de 390, més d’un 3 %.
· S’han realitzat una mitjana de 371 tandes o horaris cada trimestre, una xifra que representa
unes 20 tandes més per trimestre que l’any anterior.
· Les inscripcions en línia, en els tres trimestres de l’any, han estat de 3.119, representant un
25,33 % del total, amb un increment de més d’un 3 %.
· Pel que fa al perfil de les persones usuàries, mantenim gairebé el mateix percentatge
dels darrers anys: 78,5 % de dones i un 21,5 % d’homes. Pel que fa a la tendència d’edats,
s’incrementen força les inscripcions a partir dels 61 anys.

L’any 2019 s’inicia una nova col·laboració amb
l’aula de cuina del Mercat de Sants i es consolida
la proposta de tallers en família, especialment els
de petita infància.
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Tallers en col·laboració amb entitats 2019
Escola de
Música Farré
Inscrits

Tandes

231

43

Casal
Artesà

Castellers
de Sants

Catalunya
Escacs Club

Escola
Barrufet

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

118

21

90

10

148

22

936

82

Espai i activitat pròpia

Espai i activitat pròpia

Espai

Activitat pròpia

Espai

Diesi Escola
de Música

Esbart Ciutat
Comtal

Mercat
de Sants

La Companyia
Dansa

Lluna de
Fang

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

Inscrits

Tandes

45

15

415

44

41

3

466

50

196
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Espai i activitat pròpia

Espai

Mexcat

La Casona
Tata Inti

Inscrits

Tandes

115

12

Espai i activitat pròpia

Espai

Inscrits

Tandes

209

18

Activitat pròpia

Espai i activitat pròpia

TOTAL
Inscrits

Espai i activitat pròpia

3010

Tandes

338

Comparativa inscripcions tallers amb entitats 2019
2019
ASSOC. CULTURAL FARRÉ 		
BALLASWING ASSOCIACIÓ 		
CASAL ARTESÀ

231		
0		

2018		2017		2016		2015
228		

250		

228		

32		

80		

46		

186

-

		

118		101		87		80		127

CASTELLERS DE SANTS 		

90		181		193		183		197

CATALUNYA ESCACS CLUB 		

148		

ESCOLA BARRUFET 		

936		887		976		1004		1238

DIESI ESCOLA DE MÚSICA 		

45		

38		

64		

69		

ESBART CIUTAT COMTAL 		

415		

466		

497		

544		

142		

166		

173		

180

44
465

I. MONTSERRAT/MERCAT DE SANTS 41		58		141		169		222
LA COMPANYIA DANSA 		

466		

585		

635		

707		

783

LLUNA DE FANG

		

196		

193		

177		

168		

148

MEXCAT		

		

115		

111

65		

75		

73

LA CASONA / TATA INTI 		

209		

242		

107		

353		

189

Total inscripcions amb entitats

3.010		3.264		3.438		3799		3852

Total inscripcions tallers
Percentatge de tallers amb entitats
respecte al total d’inscripcions

12.313
24,44 %

11.934
27,35 %

12.200
28,18 %

12.463
30,48 %

12.734
30,25 %
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El valor que més caracteritza i defineix la gestió
dels centres cívics de Cotxeres i Casinet és
la implicació de les entitats en la programació
de les activitats, a través de les comissions
organitzadores.

Programació d’activitats

Les comissions organitzadores són espais de treball en què les entitats participen en la
preparació, disseny i avaluació d’activitats que formen part de la programació, aquest és un
valor diferencial del nostre projecte. El ventall d’activitats organitzades és molt ampli.
Firentitats
Firentitats és una gran oportunitat per fer visible
la tasca que realitzen les entitats i les taules de
coordinació del Secretariat com la Taula d’esports i
la Taula intercultural. La passada edició es va tancar
amb la participació de més de 150 entitats, sota el
lema: El barri es mou!
Per segon any, la carpa de Cotxeres-Casinet ofereix
activitats dinamitzades amb molt èxit de participació.
Open Internacional d’Escacs
Se celebra la 21a edició de l’obert, que es manté
com el torneig més gran d’Espanya i un dels més
grans d’Europa. Hi van participar 712 jugadors i
jugadores procedents de més de 50 països.
Pau Sense Treva i el cicle d’Espectacles infantils
Aquestes dues activitats consoliden una programació
de qualitat adreçada a infants i famílies, amb una
gran vinculació de les entitats del barri.
Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants
L’edició de 2019 suposa la 31a edició i es
caracteritza per l’intens treball conjunt entre la
comissió organitzadora, el Secretariat i el Districte,
amb l’assessorament de Miquel Missé, per generar
un canvi en les conductes i comentaris del públic

de la Marató, treballant per reduir els crits racistes,
sexistes i xenòfobs i garantir que tothom se senti
còmode a la Marató. La valoració del procés i
el resultat ha estat positiva i es planteja seguir
treballant-hi. En aquesta línia, es crea el nou premi
de Curt de terror feminista, Alice Guy.
Al 2019 es van presentar 315 curts i un rècord
de participació en la setena edició del concurs de
microrelats, amb 934 obres presentades (200 més
que l’edició passada).
Barcelona Districte cultural
Nou cicle amb espectacles de teatre i altres formats,
que té com a objectiu promoure l’accés dels veïns i
veïnes a una oferta variada i de qualitat. L’any 2019
es van realitzar 12 actuacions, dues d’aquestes en
horari escolar, amb l’assistència de 1.650 persones
aproximadament.
Altres activitats complementen el gran ventall
d’activitats que es realitzen als nostres centres:
Carnaval, Aula de formació Josep Guinovart,
exposicions, assaig en companyia, concurs d’art
jove, curs internacional de dansa i altres.

El Casinet d’Hostafrancs ha consolidat la
programació del nou cicle d’espectacles
Barcelona Districte Cultural, promogut des
de l’lnstitut de Cultura de Barcelona, amb la
generació de nous públics per a l’equipament.
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Cessió d’espais
S’han tramitat
892 sol·licituds
durant el 2019 per realitzar diferents
activitats en els centres.

Sol·licituds tramitades

853
(2017)

803

892
(2019)

(2018)

Durant el 2019 han utilitzat els espais dels centres 96 entitats del Secretariat, que han
programat 312 esdeveniments amb un total de 3.815 sessions i una assistència de 57.474
d’usuaris.
Activitats i sessions SHB
3795

4000

3815

3707

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

301

312

289

2017

2018
Activitats

2019

Sessions
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2. Gestió esportiva
El 2019 ha estat un any en què de nou s’ha confirmat la complicada situació del sector. En
el nostre entorn, l’oferta de clubs esportius de tot tipus segueix proliferant, especialment la
de centres de baix cost (l’últim exemple, l’obertura d’un centre Viva Gym a 200 metres d’un
Duet Sports i a 400 metres del CEM l’Espanya Industrial).
Tot i que la pèrdua de persones abonades quan s’obre un centre al teu voltant és d’un
10 %, gràcies a les accions realitzades per contrarestar aquest efecte aquest percentatge
no ha estat tan alt, però sí que minva considerablement la massa de persones abonades i,
en conseqüència, els ingressos.
Per donar valor afegit als centres que gestionem ens vam centrar en dos punts bàsics:
L’atenció més personalitzada que mai, acollint cada persona usuària de la millor manera possible. En
aquest sentit vam reunir totes les àrees i vam posar èmfasi a millorar l’excel·lent tracte que es donava
per convertir-lo si era possible en exquisit.
Nous formats de servei, diferenciant-nos de l’oferta de la competència: vam apostar per donar no
només els mateixos serveis amb una atenció excel·lent, sinó que vam crear nous productes en forma
de càpsules. Vam confeccionar una graella gratuïta per a les persones abonades i de pagament per a
persones externes amb activitats de curta/mitjana durada com patinatge nocturn, planxa de rem a la
matinada i al vespre, cal·listènia, surf indoor, etc., que van rebre una acollida espectacular.

Un altre element molt destacat del 2019 va ser la unificació
de carnets sense cap increment de cost per a les persones
abonades. A partir de l’agost, vam obrir l’accés a les dues
instal·lacions amb el mateix carnet: la proposta va ser molt ben
rebuda per part de les persones abonades.
Aquestes accions, juntament amb la bona gestió habitual,
han permès frenar la davallada de massa crítica a d’altres centres i/o estabilitzar les
xifres d’abonaments, tot i que segueixen sent molt baixes en relació amb les necessitats
d’ingressos requerides per garantir el bon funcionament i les inversions necessàries en uns
centres –especialment l’Espanya Industrial- amb més de 25 anys.
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Pel que fa a la pista poliesportiva, és un dels aspectes en què tenim més dificultats per
donar sortida a tota la demanda d’entrenaments i competició de les entitats que practiquen
bàsquet, handbol o futbol sala. La demanda és tan alta i creixent que resulta impossible
donar cabuda a totes les sol·licituds. Aquest problema s’està intentant solucionar també des
de la Taula d’Esports del Secretariat, un espai de coordinació en què es proposen accions
concretes com la construcció del nou espai esportiu Magòria per oxigenar les pistes del
districte, que actualment són insuficients per acollir el gran volum de practicants.

Bonificacions de pista 2019
CEM l’Espanya Industrial / CEM la Bordeta
Club

Brut

Bonificacions

Net

TOTAL

147.925,68

44.370,05

103.555,63

MAGIC Sants
C.E. Panteres Grogues
Escola Joan Pelegrí
AMPA Joan Pelegrí
JAC Sants
Club Esportiu Juve
Fundació Joia
BCN Sants-Ubae
ACE Sansur
Bàsquet Ateneu Montserrat
ASSOC ESP. CORTS
CMX 1904 CE

15.716,39
1.578,20
13.348,80
132,34
58.303,09
634,3
301,2
33.751,76
4.371,52
19.246,67
120,81
420,6

4.386,59
473,46
4.004,66
39,7
17.490,92
190,31
90,38
10.421,88
1.311,47
5.798,26
36,24
126,18

11.329,80
1.104,74
9.344,14
92,64
40.812,17
443,99
210,82
23.329,88
3.060,05
13.448,41
84,57
294,42
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I. COORDINACIÓ ASSOCIATIIVA
La coordinació associativa és un dels eixos més importants de treball durant el 2019.
Diferenciem en aquest apartat les tres taules de coordinació associativa que hi ha actualment
en funcionament i un bloc amb altres projectes que encapçalem i en els quals la coordinació
associativa és un element clau.

Taules de coordinació associativa
a. Taula intercultural
La Taula intercultural estableix relacions entre entitats i amb actors clau del
territori i més enllà, promou la participació, la reflexió i la sensibilització, els
drets humans i la incidència política tot desenvolupant accions conjuntes
des de i per a la interculturalitat.

Definició

La Taula intercultural és un espai de participació
i coordinació de les entitats que treballa des de i
per a la interculturalitat amb la finalitat de vetllar
per la universalitat dels drets, la cohesió social i la
convivència. Així, entitats de persones de diferents
orígens, es troben i, entre altres coses, defineixen
i desenvolupen projectes compartits que tiren
endavant a favor d’aquesta interculturalitat.

Pla de treball 2019-2020
Després del procés d’avaluació que vam realitzar
l’any 2018 del Pla de treball anterior, hem acabat
de definir el Pla de treball 2019-2020 de manera
participada i l’hem desplegat, amb el Grup motor
de la Taula intercultural al capdavant.

Objectius
1. Transversalitat. Estendre internament i 3. Igualtat. Promoure espais de reflexió i
externament la interculturalitat als diferents fer d’interlocutors amb institucions, entitats,
espais i esdeveniments dels nostres barris. etc., en diferents àmbits per tal d’afavorir la
igualtat.
2. Apoderament. Enfortir-nos com a entitats
a través de trobades, cursos, enviament 4. Territori. Enfortir el sentiment de
d’informació, realització de projectes (en pertinença de les entitats i persones
especial conjunts), etc.
dels nostres barris i més enllà, a través,
entre d’altres accions, del foment del
plurilingüisme.
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Àmbits i accions
Convivència i mitjans de comunicació

Xarxa bcn antirumors. Hem seguit participant
al Grup de Treball de Territori de la Xarxa bcn
antirumors fins al juliol. Després ens n’hem
hagut de desvincular per manca de temps.

Xerrem d’Arreu. Durant el 2019, des de la
Taula intercultural (la CAL, Sants 3 Ràdio) hem
realitzat 82 entrevistes radiofòniques (70 % a
dones).

Cultural i formatiu
Viatge per les cuines del món. Hem fet una
nova edició d’aquest projecte d’interacció
positiva. Les entitats de la Taula intercultural
han ensenyat a cuinar plats de 6 llocs del
món, hem compartit elements culturals, hem
contribuït a trencar estereotips i prejudicis i
n’hem gaudit molt.
FirEntitats. Diverses associacions de la Taula
intercultural han participat a FirEntitats i han
realitzat activitats per a tots els públics: tallers
diversos i una nova edició d’Expressions del
món.
Festa Major de Sants. Hem participat a la
Festa Major de Sants amb les colles de cultura
popular. Entitats de la Taula intercultural van
ballar-hi.
La Bordeta en dansa. Entitats de la Taula
intercultural participen any rere any a la
Bordeta en dansa, que se celebra al setembre.

Pau Sense Treva. Hem treballat perquè la
qüestió del refugi tornés a ser un tema present
a la Pau Sense Treva. La plataforma Stop
Mare Mortum hi ha participat amb dos tallers.
Carnaval. Hem seguit treballant per tal de
posar en valor les diferents tradicions de
carnaval, aportar coneixement, fomentar la
participació i contribuir a la cohesió social i a
la convivència.
Exposicions. Hem portat l’exposició A peu
de tanca, que documenta la dura realitat de la
migració a la frontera sud d’Espanya, i des de
Stop Mare Mortum SHB se n’ha fet una xerrada
a un institut del barri.
Sortides. Hem realitzat una trobada més enllà
de les reunions, amb l’objectiu d’apropar el
Districte a les entitats de la Taula intercultural,
compartir el trencament del dejuni (iftar),
treballar la cohesió i crear un espai d’interacció
positiva i fer barri.

Social i sanitari
Plataforma Stop Mare Mortum Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. Hem seguit
realitzant l’acte mensual de sensibilització
i denúncia de la situació de les persones
migrades i refugiades. Ens hem coordinat amb
la Xarxa educativa de Sants-Montjuïc en suport
de les persones refugiades i hem fet una nova
edició de l’exposició Educar per acollir.
Sants, Hostafrancs i la Bordeta Acullen.
Hem seguit treballant per contribuir a l’acollida
digna de les persones migrades i refugiades:
reunions amb Districte, coordinació amb
diferents entitats, etc.

Plataforma per una Atenció Sanitària
Universal
a
Catalunya
(PASUCAT).
Hem seguit fent d’altaveu de la Plataforma,
tot i que ens hi hem hagut de desvincular per
manca de temps.
Treball amb serveis socials. Hem seguit
coordinant-nos amb serveis socials per
vincular infants, joves i persones adultes a les
associacions i projectes existents i oferir una
millor atenció a les persones i entitats.
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Espai d’assessorament i suport psicològic.
El Centre psicològic de Sants ha seguit
realitzant sessions (535) i atenent famílies,
nens i nenes i persones adultes a través
d’aquest projecte de suport i assessorament
personal.

Plataforma Càrnies en Lluita. Per manca de
temps ens hem hagut de desvincular d’aquesta
Plataforma que té per objectiu d’acabar amb
la situació d’esclavatge que viuen milers de
persones a falses cooperatives càrniques de
Catalunya.

Lingüístic i transició nacional
Dia de la Llengua materna. Hem commemorat
el Dia de la Llengua Materna per cinquè any
consecutiu, amb un acte popular en el qual
hem après diferents llengües.
Correllengua. Hem difós i fomentat la
participació d’entitats de la Taula intercultural
en aquesta activitat de reconeixement i
defensa de la llengua i la cultura catalana, a
través d’una carpa i d’activitats diverses.

Aprenem. Hem seguit facilitant la realització de
l’Aprenem, un espai d’intercanvi lingüístic en el
qual participen 40 persones de 7 nacionalitats
(Polònia, França, Catalunya, Espanya, Iran,
Argentina i Alemanya) i s’hi parlen 5 llengües
(anglès, francès, català, alemany, castellà).
Projecte parlem i Xerrem-Junts. Hem seguit
fent difusió i promoció d’aquests projectes
entre les persones que formen part de la Taula
intercultural.

Funcionament
Reunions Grup motor. Representants
d’entitats de diferents orígens s’han trobant en
3 sessions per fer seguiment del Pla de treball
2019-2020 i idear les reunions plenàries de la
Taula intercultural.
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Reunions plenàries. Hem fet 3 reunions
destinades a la coneixença, l’intercanvi
d’informació i recursos i el treball en xarxa.
Entre d’altres, hem transmès més àmpliament
els serveis que des del Secretariat oferim a les
entitats. Les reunions han tingut una mitjana
d’assistència de 10 persones de 9 entitats.
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b. Taula social
La taula social és un espai de coordinació del Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta que aplega una desena d’entitats socials amb
l’objectiu de sumar esforços i treballar de manera més eficaç en l’atenció a
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Aquest espai permet que les entitats que en formen part tinguin un punt de trobada per
compartir els projectes que cadascuna d’elles porta a terme.
Al 2019 s’han renovat alguns aspectes de la taula, especialment en l’àmbit de la
comunicació:
Butlleta de captació de voluntariat. Es
continua treballant amb l’objectiu que les
persones que s’adrecen als centres cívics per
fer de voluntàries rebin orientació en funció dels
seus interessos i disponibilitat per adreçar-se a
l’entitat més adequada. Es renova la butlleta.
Nou fulletó de la taula social. Es renova i
actualitza el fulletó de la taula social incorporant
nous col·lectius i donant a conèixer què fa
cadascuna de les entitats de la Taula social.
Sensibilització a les campanyes de recollida.
Una de les tasques més rellevants que la

taula ha portat a terme ha estat sensibilitzar
les entitats que les campanyes de recollida
de productes s’han de sustentar en una
demanda concreta de les entitats que treballen
directament amb les persones desafavorides.
Impulsar les xarxes socials i actualització
del web. Es valora que cal activar les xarxes
socials en relació amb la taula. És necessari
que les entitats siguin proactives i facin
propostes de continguts per publicar a les
xarxes. S’acorda que tots els continguts
tindran com a denominador comú l’etiqueta
#taulasocial.

Punt d’assessorament
Es posa en marxa un punt d’assessorament sobre la Renda garantida ciutadana, que atén
consultes els dijous de 19 h a 21 h a les Cotxeres de Sants.
La situació actual és que un 80 % de les peticions s’estan denegant, tot i que si es fa un recurs
de la denegació s’acaba guanyant.
Hi ha molt poca transparència i no es donen dades per fer-ne un seguiment adequat. En moltes
ocasions, les persones que sol·liciten l’ajut s’estan trobant amb requisits diversos per endarrerir
o denegar l’ajut:
· Una de les condicions per accedir-hi és acreditar haver estat 6 mesos sense cap tipus d’ingrés:
es farà una esmena per reduir aquest període a 2 mesos.
· Les persones que tenen algun altre ajut (habitatge, fons de solidaritat, ajuda per fill/a a càrrec,
etc.) se’ls descompta de la totalitat de l’import de la renda garantida. En aquest moment,
l’import de la renda està fixat en 604 euros, amb la possibilitat d’un complement d’inserció
laboral de 150 euros.
Cal destacar que hi ha hagut un augment de 100.000 persones que estan en una situació de
pobresa extrema.
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Manifest de la taula social
Es consensua l’elaboració del manifest de la Taula social per fer conèixer a les diferents
administracions la problemàtica social dels nostres barris.

MANIFEST TAULA SOCIAL
La taula social neix com a iniciativa de les entitats socials del barri que treballem per garantir
una vida digna de les persones i el desenvolupament i l’acompliment dels drets socials, així
com afrontar situacions d’emergència social i exigir a les administracions una major iniciativa i
compromís en el desenvolupament de polítiques socials i suport a les entitats.
La situació als nostres barris ens mostren dades d’una situació de vulnerabilitat de molts
veïns i veïnes. *
Sants-Montjuïc, el tercer districte en població de Barcelona i el més extens en superfície, té una
incidència de l’atur propera a la mitjana de la ciutat. El 54 % de la població aturada són dones
i un 20,3 % és de nacionalitat estrangera, més de la meitat d’aquestes són majors de 45 anys
(53,8 %) i l’atur de llarga durada afecta el 36,9 % de les persones en situació d’atur.
L’índex de renda familiar disponible per habitant -el 84,6 de la mitjana barcelonina- el situa com
sisè entre els districtes i se situa al capdavant del creixement interanual en aquest indicador el
2017.
La proporció de persones usuàries ateses pels serveis socials supera en un punt percentual la
de Barcelona, mentre que tant la taxa de risc de pobresa com la de privació material severa se
situen en la tercera posició més desfavorable dels deu districtes - després de Ciutat Vella i Nou
Barris-. El 25,6 % de la població resident a Sants-Montjuïc viu per sota del llindar de la pobresa,
una taxa que supera en 12,8 punts la mitjana de la ciutat (19,6 %) i és la tercera més alta dels
deu districtes.
Es detecta una diferència ben contrastada entre grans barris, i destaca la incidència d’aquesta
problemàtica als grans barris de la Marina (14,2 %), Poble-sec (12,3 %) i Font de la GuatllaHostafrancs-La Bordeta (11,3 %), mentre que als barris de Sants i Sants- Badal (3,9 %) aquest
indicador és molt inferior a la mitjana barcelonina.
*dades de Barcelona Activa 2018. Ajuntament de Barcelona.

Aquesta situació ens situa davant de l’augment persistent de les desigualtats, emergència
habitacional, envelliment i augment de la solitud en la població de persones grans.
Decàleg per un compromís institucional en la lluita contra les desigualtats i per la justícia
social i per una aposta per polítiques afavoridores de l’autonomia personal de les persones
més vulnerables:
1. Ampliar polítiques de serveis socials als barris. Compromís institucional de priorització
de les polítiques socials, reforçament dels serveis i equipaments públics.
2. Incrementar les competències i recursos pels àmbits municipals, descentralitzar al
districte les polítiques socials, amb la participació de les entitats com a actors preferents.
3. Revertir retallades i incrementar la inversió a la sanitat pública fent èmfasi en recursos
psicosocials i comunitaris.
4. Apostar decididament per l’escola pública lluitant contra la segregació escolar. Dret a
l’educació durant tots els estadis de la vida.
5. Dignificar les pensions no contributives i garantir la revaloració de les pensions. Incidir en
l’acompliment de la llei de Renda Garantida de Ciutadania.
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6. Fomentar polítiques d’ocupació i lluita contra la precarietat i per salaris dignes. Derogació
de la reforma laboral.
7. Garantir l’accés universal als subministraments energètics bàsics, especialment per a
persones en situació de vulnerabilitat.
8. Garantir una cobertura de transport públic per a tota la ciutadania.
9. Apostar per polítiques d’habitatge decidides, orientades a l’increment del parc públic
de lloguer, la limitació dels preus dels lloguers, facilitar acords de lloguer social i combatre
l’assetjament immobiliari. Millorar l’accessibilitat cognitiva i arquitectònica. Simplificar
procediments burocràtics i fer edificis i entorns accessibles per a tothom.
10. Afavorir les polítiques d’acollida i accés als drets de ciutadania.
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, gener 2020

Al 2019, la Taula social va presentar un manifest
en què s’abordaven les diverses problemàtiques
socials dels nostres barris.
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c. Taula d’esports
L’any 2019 ha estat un any d’inflexió després d’una anàlisi situacional per veure en quin
punt ens trobàvem i on volíem anar, vam decidir fer un pas endavant i proposar a les
entitats un nou projecte.
Després de diverses reunions i valoracions va néixer el projecte
Sants Esports, amb el compromís de totes les entitats signants
d’implicar-s’hi, destinar-hi recursos i tirar endavant el projecte.
Aquest nou model busca la unió de totes les entitats i una manera de fer encara més
homogènia. S’ha determinat incorporar una persona que coordini el nou model i que
intenti millorar-lo, en farà el seguiment i tindrà com a objectiu aconseguir nous practicants
(escoles, instituts…) i tenir més força per aconseguir recursos de les administracions i de
patrocinadors externs que puguin veure en aquesta unió una bona opció per aconseguir
retorn a possibles aportacions.
Al 2019 hem experimentat un petit creixement d’infants i joves practicants del projecte
“Som escola fem esport”, hem seguit donant valor a les xarxes al projecte “Som noies
fem esport” i a l’equip de voleibol femení que va néixer exclusivament gràcies al projecte
subvencionat pel districte i seguim difonent el model de “compartim esport compartim
respecte” a tots els equips de jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores i staff
dels clubs.
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I. ALTRES ESPAIS DE COORDINACIÓ
El treball en xarxa amb altres entitats del territori és la peça clau per tirar endavant altres
espais de coordinació encapçalats pel Secretariat, que donaran com a resultat activitats i
projectes concrets.

a. Intercanvi amb Montpeller

b. La Bordeta en dansa

El projecte s’emmarca en l’agermanament que
mantenen les ciutats de Barcelona i Montpeller.
L’intercanvi es va iniciar l’any 2011 i durant
aquests anys hi han intervingut entitats culturals i
esportives catalanes i montpellerenques.

La Bordeta en dansa s’ha convertit en l’acte unitari
de cloenda de la Festa Major de la Bordeta. El 14
de setembre de 2019 a la tarda, la plaça Celestina
Vigneaux es va convertir en espai de cultures del
món; la interculturalitat ja és el seu signe d’identitat.
En aquesta 11a edició, un any més la dansa va ser
la protagonista d’aquesta festa, en què 12 entitats
del barri van oferir un ventall de diversos balls i
cultures del món. Aquesta diversitat també va ser
present en la mostra gastronòmica, a càrrec de
nou restaurants i/o entitats.

Des de fa un temps, el Secretariat treballa per
passar el relleu d’aquest projecte a les entitats
participants perquè agafin més protagonisme
i lideratge. El juny de 2019 es va fer una petita
comitiva a Montpeller amb representants del
Secretariat i nois i noies d’escacs, de l’equip
d’handbol i d’activitats culturals.

No es preveu liderar l’intercanvi des
del Secretariat de cara al 2020 tot
i que se seguirà en contacte i amb
les bones relacions de sempre amb
l’entitat organitzadora de Montpeller,
el COFSEC. El Secretariat ofereix
l’assessorament tècnic per a qualsevol
entitat que vulgui donar continuïtat al
projecte.

Cal destacar que, durant la primera part de la festa, les
activitats infantils són les protagonistes: xocolatada,
taller de maquillatge i taller de sardanes de la colla
sardanista Francesc Rubió, que va participar-hi per
primera vegada.
La mostra gastronòmica és igualment un espai de
trobada del veïnat, on poden degustar els plats de les
nou propostes gastronòmiques d’entitats i restaurants
que també incorporen la diversitat cultural del barri amb
menjar d’arreu del món.
També van ser protagonistes diverses mostres de
cultura catalana, amb la ballada dels Gegants de Sants
i un espectacular castell de focs dels Diables de Sants
per cloure l’acte. La Bordeta en dansa sempre ha
tingut una acollida molt bona per part del veïnat i dels
membres de l’organització.

La Bordeta en dansa és l’acte unitari
de la Festa Major de la Bordeta.
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c. Correllengua

El Correllengua és una iniciativa a favor de la llengua
i cultura catalanes sorgida de la societat civil. És
una proposta per a la defensa i promoció de la
llengua catalana, transversal, oberta, participativa
i popular, que té com a objectiu fomentar l’ús social
de la llengua en tots els àmbits. La finalitat és que
durant un dia de presència al carrer es visualitzi
la força de les associacions que treballen per la
defensa de la cultura i tradicions catalanes.

Objectius:
• Defensa de la llengua catalana. Realització d’un
dia dedicat a tot un seguit d’activitats, exposicions i
manifestacions de caràcter cultural per tal de reivindicar
l’ús social de la llengua i la cultura catalanes.
• Cohesió social. Promoure entorn del Correllengua la
relació entre les diferents entitats que vulguin participar
d’aquesta celebració i el treball en comú.
• Participació i dinamització. Afavorir la participació de
les entitats i la seva dinamització en projectes i activitats
amb un objectiu comú.
En aquesta edició alguna de les activitats es van haver de
modificar perquè coincidia amb els dies de manifestacions
a la ciutat amb motiu de la sentència del procés. El
divendres l’acte de presentació del Correllengua es va
anul·lar ja que hi havia una manifestació convocada a la
mateixa hora.
El dissabte també van haver-hi modificacions de la
programació. El correfoc estàtic dels Diables Barrufet i
dels Diables de Sants es va suspendre i el concert del
Correllengua es va traslladar de la rambla de Sants a
l’auditori de les Cotxeres de Sants.
Comissió Organitzadora del Correllengua 2019:
Castellers de Sants, CAL de Sants, Centre Social de Sants,
Col·lectiu Artistes de Sants, Colla de Diables i Tabalers de
l’Escola Barrufet, Coral Sant Medir, Diables de Sants, Gegants
de Sants, Grup d’Esplai Espurna, Sants 3 Ràdio, Terra
d’Escudella, Unió Excursionista de Sants, Sants-Montjuïc per
la Independència, Grup Opinió Àmfora, Premi Amadeu Oller,
Òmnium Cultural Sants-Montjuïc.

La construcció del mosaic gegant va
ser possible gràcies a la participació
de 12 escoles del territori.
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d. Jocs Florals de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

Des de l’any 1877, i de manera intermitent durant
alguns períodes, es van celebrar els Jocs Florals
als nostres barris, sempre vinculats a les festes
majors de Sants o d’Hostafrancs.
L’any 2010 es van recuperar els Jocs Florals de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta. L’entitat impulsora
va ser la Societat Coral la Floresta, juntament amb
les entitats associades que impulsen l’organització
de les festes majors dels nostres barris: la Federació
de la Festa Major de Sants, la FAECH i les entitats
organitzadores de la festa major de la Bordeta. El
Secretariat coordina els esforços perquè aquesta
proposta de recuperació esdevingui ferma per al
conjunt dels barris.

Objectius:
· La promoció de la literatura i, especialment, la
poesia.
· Incrementar el ventall de propostes culturals de
les festes majors dels nostres barris.
A l’edició del 2019 s’hi van presentar 91 obres a
càrrec de 48 autors i autores.
L’acte de lliurament dels premis va esdevenir el
darrer acte de la Festa Major de Sants, un acte
més de la Festa Major de la Bordeta i el primer
acte de la Festa Major d’Hostafrancs. L’acte es va
realitzar a la Sala de Plens de la seu del Districte
de Sants-Montjuïc.

L’edició del 2019 va comptar amb
el discurs del mantenidor Manel
Guerrero, comissari de l’any Brossa.
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e. Aules Obertes de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
El Secretariat coordina les aules obertes de
formació de gent gran de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta amb la finalitat de crear xarxa entre les tres
aules.
Les aules de formació ofereixen una programació cultural
i formativa per a la gent gran. El projecte és de les tres
aules de formació del territori: Aula Oberta de Sants,
Aula Oberta de la Bordeta i Aula Oberta d’Hostafrancs.
Durant el 2019, el Secretariat ha continuat centrant
esforços a donar suport a les diferents activitats de les
aules, concretament amb la continuació de la campanya
de comunicació per ajudar a la captació de noves
persones associades. També s’ofereix alguna xerrada
gratuïta per a les aules, així com alguna visita a museus
per tal de completar la formació que les aules programen
per a les persones associades.
La gent gran és un actiu important de la societat i cal
continuar comptant amb la seva potencialitat fomentant
la seva participació activa en l’àmbit formatiu, afavorir
l’autonomia i la seva capacitació, així com potenciar la
relació entre aquesta franja de població.
La valoració de la tasca de les tres aules de formació
de gent gran és molt positiva. La qualitat de les sortides
i de la formació és molt alta, és una formació gairebé
d’extensió universitària.

Hem de destacar que durant el 2019, l’Aula Oberta de
Sants va celebrar el 25è aniversari, amb un gran dinar
amb totes les persones associades, el 29 de novembre.
L’Aula Oberta de Sants, durant tot el 2019 s’ha vist
obligada a traslladar la seva activitat setmanal a la
sala de conferències de les Cotxeres de Sants, per un
problema del sostre del teatre de la Parròquia Mare de
Déu dels Dolors. El Secretariat ha donat suport a l’aula
per poder ubicar la seva activitat en el centre cívic a
l’espera que puguin tornar a la seva ubicació habitual.
Cada dos anys el Secretariat coordina un acte conjunt
de les tres aules. Aquesta celebració conjunta tanca el
curs escolar de les aules. En aquesta edició, l’actuació
va ser en col·laboració amb el Liceu de Barcelona.

Les aules són uns espais de formació per a gent gran i un espai de
socialització on la gent gran se sent acollida; hem de pensar que hi ha gent
gran amb un cert grau d’aïllament. La qualitat de les sortides i de la formació
és molt alta, és una formació gairebé d’extensió universitària.
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III. PROJECTES

La participació del Secretariat en projectes, conjuntament
amb altres agents, respon a la detecció d’oportunitats
d’actuació respecte a diversos àmbits que poden trobar una
major eficiència gràcies al treball en xarxa.
Aquests són els projectes en els quals hem participat durant el 2019:

1. Aprenem compartint
Alumnat participant

126

43*
13

* 3 de les quals són jove alumnat

Grups en funcionament

12

Monitors/es

Centres implicats
Procedència de
l’alumnat

13 centres:
Primària (8):

Escola Gayarre
Escola Cal Maiol
Escola Cavall Bernat
Escola Lluís Vives
Institut-Escola Arts
Escola Francesc Macià
Escola Jaume I
Escola Pràctiques

Secundària (5):

Institut Emperador Carles
Institut Lluís Vives
Institut Joan Coromines
Escola Joan Pelegrí
Altres centres
Sala de lectura Miquel Martí i Pol
Escola Gayarre
Escola Cal Maiol
Escola Cavall Bernat
Escola Lluís Vives
Institut-Escola Arts
Escola Francesc Macià
Escola Jaume I
Escola Pràctiques

Primària (8):

El projecte Aprenem
compartint afavoreix
l’accés i la participació
a tots els infants i joves
a iniciatives d’alt valor
educatiu, garantint la
igualtat d’oportunitats.
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L’Aprenem compartint va néixer a finals del 2012 i actualment segueix creixent en propostes.
Comptem amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc, de la Diputació de Barcelona i de
la Generalitat de Catalunya.
Novetats del 2019:
•
•
•
•

Ampliació d’activitats de lectura i d’escriptura
Casal d’estiu de secundària
Enfocament més comunitari: Educació 360
Treball en perspectiva de drets, intercultural i interseccional

Foment de la lectura i l’escriptura
Al llarg d’aquests anys, detectem dificultats de
l’alumnat en la lectura i l’escriptura. Per aquest motiu
vam crear els Jocs Florals, un certamen que, en
aquesta segona edició, ens ha permès dinamitzar
més activitats d’escriptura. Alhora, l’alumnat de
secundària ha estat el protagonista del lliurament
dels premis als més petits i petites. D’altra banda,
comptem amb el suport de la Biblioteca Vapor Vell
i altres biblioteques especialitzades en llengües
(xinès, àrab, urdú i panjabi) que ens ofereixen
materials atractius de lectura per als grups.
Casal d’estiu
La mesura aplicada el 2019 de no realitzar exàmens
de recuperació de setembre ens va fer prendre la
decisió de convertir el servei de reforç de secundària
de juliol en un casal de tipus més lúdic i cultural,
comptant amb les entitats i equipaments del territori.
D’aquesta manera, els nois i noies han pogut
descobrir recursos propers així com familiaritzar-se
en llenguatges artístics com el còmic i el teatre.

Més vinculació amb el barri. Educació 360
Formem part de la crida Educació 360 (Diputació
de Barcelona, Fundació Jaume Bofill i Moviments
de Renovació Pedagògica) i som seleccionats per
gaudir d’una mentoria per donar al projecte un caire
més comunitari i amb més vinculació dels agents
del barri.
Treball en perspectiva de drets, intercultural i
interseccional
Treballem des de la perspectiva de drets.
Concretament, des de la perspectiva intercultural,
o sigui, reconeixent i posant en valor la diversitat
existent, potenciant el sentiment de pertinença, la
igualtat d’oportunitats i drets, la interacció positiva i la
participació diversa. Així com des de la perspectiva
interseccional, o sigui, entenent l’encreuament de
múltiples eixos estructurals d’opressió/privilegi o
dimensions de la diversitat individual i col·lectiva
(gènere, orientació sexual, origen cultural, edat,
classe social...).

En consolida el grup de treball de projectes d’acompanyament
educatiu del Districte. A través de trobades periòdiques es treballa
conjuntament per millorar els projectes i es fa present la nostra
tasca al Consell Escolar del Districte.
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2. Marató de TV3
Des del 2013, el Secretariat dona suport a l’AVCI
El Triangle de Sants i a la Banda i Majorets
el Triangle de Sants en la coordinació de les
activitats que organitza el teixit associatiu del
territori per recaptar fons per a la Marató de
TV3. Al 2019, l’entitat Sants Niggurath es va
incorporar a l’organització d’aquesta activitat.
Al 2019, la Marató de TV3 es va dedicar a les
malalties minoritàries. Es va repetir el format
engegat el 2018, ja que va funcionar molt bé: un
acte unitari a la rambla de Sants el diumenge
de la Marató de TV3, combinat amb accions
a les seus d’entitats al llarg de tot el mes de
desembre.
Va ser una edició amb rècord de participació
d’entitats i es van recaptar gairebé 20.000 €,
gràcies a la col·laboració de moltes entitats
que van programar activitats molt diverses:
actuacions, tallers, venda de material,
competicions esportives, cant coral, activitats i
tallers infantils, etc.

L’edició del 2019 va tenir un rècord de participació
d’entitats i es van recaptar gairebé 20.000 €.
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3. Projecte Parlem
El Projecte Parlem està encapçalat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, en col·laboració amb el Secretariat d’Entitats.
La formació de parelles lingüístiques, integrades per una persona catalanoparlant i una
persona aprenent que malgrat que entén el català no el parla, són la base per crear un
espai de comunicació que doni seguretat i fluïdesa a la persona que vol començar a parlar
català.
Objectius
Integració Lingüística. Les trobades afavoreixen la capacitat comunicativa en
català. Promoure l’ús social del català entre les persones que no el parlen,
especialment entre les persones immigrants.
· Afavorir la integració i socialització d’aquests col·lectius.
· Participació. Aprenents i voluntaris són els agents actius dels projecte.

Dades 2019
Les activitats ordinàries del Projecte Parlem s’han centrat en el seguiment
del funcionament de les parelles lingüístiques per part dels “tutors/es”, que
s’encarreguen de resoldre les incidències que puguin sorgir i que també
recullen els suggeriments dels integrants de les parelles lingüístiques.
Funcionament de les parelles lingüístiques:
· Total parelles gestionades: 29
· Parelles actives a data 31 de desembre de 2019: 24
· Parelles iniciades aquest any: 13
· Parelles que segueixen amb més de 27 trobades: 11
· Persones voluntàries en cartera: 9
· Les persones aprenents són de 10 nacionalitats diferents.

Activitats
Entre les activitats programades per dinamitzar el Projecte Parlem destaquen:
25-01-2019 - Sopar anual del projecte Parlem.
25-05-2019 - Sortida a Vic, juntament amb els grups Xerrem.
31-05-2019 - Sopar de lletres a l’Ateneu Popular de Nou Barris.
06-07-2019 - Inici del Correllengua a Llançà, dedicat a la figura del poeta i
escriptor Pere Calders.
28-09-2019 - XVIII edició del lliurament dels premis Joan Corominas a Sant
Feliu de Llobregat.
19-10-2019 - Celebració del Correllengua a Sants.
10-11-2019 - Sortida a Perpinyà, cloenda del Correllengua. Visita al Memorial
del camp de Ribesaltes.

En el Projecte Parlem, els
dos membres de la parella
obtenen un enriquiment
cultural i personal
indubtable.

La valoració del Projecte PARLEM és molt positiva. Te una bona acollida i esdevé una eina eficaç per a aquelles
persones que no parlen normalment català però que estan motivades a fer-ho.
En un ambient distès i proper, les trobades per parelles han facilitat que l’aprenent perdi la por i la vergonya a parlar
català, i després ha pogut expressar-se en aquesta llengua en altres àmbits de la seva vida (quotidiana, laboral, social,
etc.).
Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM s’ha constituït com un mecanisme que enriqueix
culturalment els dos membres de la parella, com un element integrador.
Integració social
Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM esdevé una porta oberta a la integració social de
l’aprenent, que en molts casos és immigrant. Per a l’aprenent, les trobades aporten una presa de contacte directa amb
el territori i la seva gent, costums i tradicions, descobrir noves opcions de lleure i nous recursos, etc.
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c. Recursos humans
Al Secretariat hi treballen una mitjana de 152 persones, de les quals un mínim de 111 hi són
tot l’any, desapareixent a l’estiu bona part del professorat de tallers dels centres cívics.
Si tenim en compte les jornades reals treballades (mitjana ponderada), ens dona una plantilla
de 94 persones, de les quals el 57 % són dones i el 92 % del total té contractes indefinits.
La motivació, la professionalitat, l’experiència i el compromís del nostre equip humà amb els
valors del Secretariat és un factor fonamental per millorar contínuament els nostres serveis
a les entitats, les persones abonades i usuàries i a la ciutadania en general. Mantenim una
mitjana d’edat de quasi 40 anys i una mitjana d’antiguitat superior als 7 anys, malgrat la gran
mobilitat laboral als tallers de Cotxeres-Casinet.

2019
Esp. Industrial
La Bordeta
Secretariat
Cotxeres
Total

Excedència

H
1
0
0
0
1

D
2
1
0
0
3

Baixa
Voluntària

Fi contracte

H
4
0
1
3
8

H
4
1
2
8
15

D
3
3
2
12
20

D
1
4
0
42
47

Acomiadaments

H
0
2
0
0
2

D
0
1
0
0
1

Total

15
12
5
65
97

Malgrat la tendència a la baixa de les persones abonades als centres esportius, s’ha
mantingut la mitjana de plantilla estable en aquests centres (Atles) per no rebaixar la nostra
oferta i la qualitat dels serveis.
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Activitat formativa
Las prioritats d’actuació han estat:
•Impulsar els itineraris de formació específica per als segments claus.
• Avançar en la cultura de l’avaluació del talent (avaluació per competències, feedback 180º i avaluació del
rendiment).
Amb aquest objectiu, s’ha impulsat un grup de treball sobre formació per poder definir un pla a curt i mig
termini amb una participació transversal tant de departaments com de categories, amb la presència de
representants del comitè d’empresa.
També busquem un model de lideratge transformador amb la finalitat que els líders de l’organització exerceixin
una influència homogènia, coherent i en línia amb la seva estratègia i valors, que actuï sobre els diferents
grups d’interès: entitats, persones treballadores, persones abonades, clients, proveïdors i societat.
Així, el repte principal dels nostres líders és ser exemplars i transmetre confiança i entusiasme per aconseguir
els reptes de forma compromesa i ètica.
D’altra banda, s’està programant una extensa formació esportiva a mig i llarg termini.
Alguns exemples de formacions programades:
Utilització d’extintors amb foc real.
Estem formant i impulsant la utilització de l’Office 365 per poder treballar i compartir fitxers en xarxa
i al núvol.
Estratègies personals per al control de l’estrès, burnout i altres elements psicosocials.
Plataformes elevadores per a persones.
Intel·ligència emocional.
Instructor de Zumba Bàsic 1.
Català.
Creació de vídeos professionals amb el mòbil.
Producció de vídeos per a xarxes socials.
També se segueixen finançant cursos individuals externs proposats directament per al personal en matèries
d’interès, com ara:
Fibrolisi instrumental (ganxos): tractament muscular, miofascial, tendinós, lligamentós i articular.
CrossFit Training.

Igualtat i diversitat de gènere
L’àrea de Recursos Humans contribueix de forma directa per assegurar la diversitat de gènere en els
processos de selecció, promoció i formació, assegurant la igualtat retributiva i fomentant les polítiques de
flexibilitat. Pivotem sobre tres pilars fonamentals: la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i la participació i
inclusió.
S’ha creat un grup de treball per renovar i actualitzar el pla d’igualtat que es va fer al 2011 i poder registrarlo, tal com estableix la nova legislació. S’ha començat per distribuir una enquesta a tot el personal per
comprovar si s’ha avançat en aquest àmbit i saber quina és la percepció per part del personal.
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Comitè
Estem immersos en la negociació del nou conveni laboral per al període 2020-2023.

Riscos laborals
Pel que fa als riscos laborals, al marge de les formacions inicials per a noves incorporacions, estem
començant a preparar la renovació del PAU.

Absentisme
Còmput de dies

2016

2017

2018

2019

Accident laboral

111

79

190

255

Contingències comunes

1.360

1.388

1.811

2.170

Embaràs de risc

116

202

15

0

Total dies de baixa

1.587

1.669

2.016

2.425

Absentisme percentual

2,47

2,52

3,24

3,9

Permisos no retribuïts o excedències:
2019. Còmput de dies
Cura de menors
Estudis
Altres

366
165
605

Total

1.136
DIES PERMISOS MATERNITAT O PATERNITAT
Nombre

Dones
Homes
Total
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3
3
6

Oficials

Conveni

Total

Naixement Alletament Naixement
224
125
349

82
0
82

71
84
155

377
209
586
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d. Acords
Durant el 2019, el Secretariat ha establert relacions i acords amb diverses administracions i
altres institucions com entitats bancàries en relació a tres grans línies de treball:

Estructura central del Secretariat
Ajuntament de Barcelona.
Consell Municipal del Districte
de Sants-Montjuïc

Ajuntament de Barcelona.
Institut Barcelona Esports

• Suport a les entitats. Import 29.000 €
• Aprenem compartint. Import 37.000 €
• Taula Intercultural. Import 3.000 €
• Taula esports. Som escola, fem esport. Import
18.000 €
• Som noies fem esport. Import 3.000 €
• Natació Adaptada. Import 2.000 €
• VIIII Triatló Atles. Import 1.000 €
• Cogestió dels centres cívics Cotxeres de Sants
i Casinet d’Hostafrancs. Import 152.953 €

• Gestió del Centre Esportiu Municipal l’Espanya
Industrial. Sense import, percebem els excedents
econòmics de l’exercici
• Programa Ja Nedo CEM l’Espanya Industrial.
Import 14.959,89 €
• Gestió i ampliació del CEM la Bordeta. Import
dels subministraments i part del dèficit de
l’explotació
• Programa Ja Nedo CEM la Bordeta. Import
5.439,90 €

Ajuntament de Barcelona.
Direcció serveis drets de
ciutadania i diversitat

Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar
Social i Família. Direcció
general per a la immigració

• Suport a la Taula Intercultural. Import 6.000 €

• Suport a la Taula intercultural. Import 15.000 €

Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar
Social i Família. Direcció
general d’Acció Comunitària
• Suport al funcionament de l’estructura central.
Import 22.600 €

Generalitat. Consell català de
l’esport.
• Open d’escacs 2018-2019. Import 5.062,50 €
• Aprenem compartint. Import 8.237,37 €

Diputació de Barcelona. Àrea
d’atenció a les persones
• Projecte Taula Intercultural. Import 1.284 €
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Comissions de treball del
Secretariat

Projectes en els quals participa
el Secretariat

Ajuntament de Barcelona.
Consell Municipal del Districte
de Sants-Montjuïc i Ciutat

Ajuntament de Barcelona.
Consell Municipal del Districte
de Sants-Montjuïc

Comissions del Secretariat

• Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades
a augmentar el coneixement i l’ús social de la
llengua catalana. Import 1.500 €
• Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Import 2.000 €
• Correllengua. Import 1.500 €

• Castellers. Projectes diversos. Import 9.350 €
• Aules obertes de Sants, Hostafrancs i Bordeta.
Import. 1.000 €
• Gegants de Sants. Import 2.000 €
• Diables de Sants. Import 1.500 €
• Comissió de Sardanes. Import 2.000 €
• Col·lectiu Artistes. Import 1.700 €

Ajuntament de Barcelona.
Institut de Cultura
• Castellers de Sants. Import 22.500 €

Diputació de Barcelona. Àrea
de Cultura
• Comissions de cultura popular del Secretariat.
Import 7.486,98 €

Ajuntament de Barcelona.
Departament d’Immigració
• Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades
a augmentar el coneixement i l’ús social de la
llengua catalana. Import 2.000 €

Ajuntament de Barcelona.
Direcció serveis drets de
ciutadania i diversitat
• Xerrem d’arreu. Promoció de la perspectiva
intercultural. Import 3.000 €

Generalitat de Catalunya.
Direcció General de Política
Lingüística
• Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades
a augmentar el coneixement i l’ús social de la
llengua catalana. Import 2.193 €
• Cens entitats de defensa del català. El
Secretariat ha estat inclòs en el cens.
La inclusió en el cens permet que les persones
que facin donacions a favor d’associacions
incloses en el cens tinguin una deducció en
l’impost sobre la renda.

Obra social Fundació
“La Caixa”
• Aules obertes de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta. Import 4.000 €
• Projecte Parlem/Correllengua. Import 4.000 €
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e. Comunicació
Els eixos de treball d’aquesta àrea durant el 2019 han estat principalment la comunicació
interna i externa de l’organització i la col·laboració en la difusió de les activitats i els projectes
de les entitats.
Entre els aspectes més rellevants de l’any, cal destacar la consolidació de la comunicació digital
de l’entitat, amb l’impuls de l’Altaveu com a butlletí digital i de les xarxes socials, sobretot
el Twitter, i la incorporació d’Instagram. Hem consolidat la presència digital amb l’edició de
vídeos, que després difonem per les xarxes socials, especialment d’ATLES.
· Comunicació interna i externa de l’organització
A banda de les vies ordinàries de comunicació amb les entitats i institucions, el Secretariat té diversos
mitjans d’informació propis amb la finalitat de consolidar vies de comunicació entre el Secretariat i les entitats
i, per extensió, amb altres institucions i la ciutadania.
L’impuls de la comunicació digital i l’obertura de nous canals és una línia que estem treballant des de fa
anys. La incorporació del teixit associatiu a les xarxes socials ens ofereix un marc d’oportunitats a l’hora
d’optimitzar la difusió d’activitats i projectes i, per tant, és una línia a continuar explorant. Al 2019, destaquem
la consolidació del perfil a Instagram i l’impuls dels vídeos a l’hora de difondre els projectes i activitats que
realitzem.

Pàgina web
www.secretariat.cat
La pàgina web del Secretariat continua essent un canal de comunicació amb les entitats associades i, per
extensió, una eina de projecció externa del Secretariat i de les activitats i projectes del teixit associatiu.
És una pàgina totalment operativa i amb informació actualitzada, tot i que s’ha detectat la necessitat de
renovar-la.

L’Altaveu
El butlletí digital del Secretariat va posar-se en marxa al gener del 2013 amb l’objectiu d’optimitzar la difusió
de les activitats i projectes de la federació i del teixit associatiu i accedir a nous públics. L’actualitat és el
denominador comú d’aquesta nova eina comunicativa que ha difós nombrosos projectes, activitats, recursos,
campanyes i iniciatives tant del Secretariat com de les entitats associades.
Durant el 2019 hem publicat 14 edicions de l’Altaveu, amb una periodicitat que oscil·la entre les dues i les
tres setmanes (excepte en períodes de vacances). Destaquem que al gener del 2019 vam arribar a l’edició
100 de l’Altaveu. La subscripció es realitza a través de la pàgina web del Secretariat.
El percentatge d’obertura del butlletí supera el 30 %, una xifra molt alta per a aquest tipus de peces
comunicatives.
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Xarxes socials
Amb l’objectiu de consolidar una altra via de difusió de les activitats de les entitats associades i del mateix
Secretariat, el Secretariat té presència a les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube i Instagram.
Tenim presència a Instagram des del 2018, tot i que és a Twitter on tenim més audiència i una freqüència
de publicacions més elevada.
La difusió de totes les activitats i projectes que publiquem al nostre web també la repliquem a Twitter.

Calendari
El calendari del 2019 ha estat compartit amb la Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec. En aquesta ocasió,
s’ha dedicat a la reivindicació dels drets i les llibertats i la fi de la repressió, tenint en compte el context
actual. Aquest element comunicatiu es distribueix entre totes les entitats associades. A més, s’ha consolidat
el format de sobretaula i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) també l’ha distribuït entre el teixit
associatiu de la ciutat.
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Aparador
Durant el 2019 hem continuat difonent activitats i projectes propis i del teixit associatiu a través de l’aparador
de Cotxeres. L’impacte ciutadà d’aquests aparadors és molt significatiu i serveix com un element estratègic
per a la visualització de projectes i activitats del Secretariat, dels centres cívics i de les entitats.

Actualització de dades
Anualment, el Secretariat actualitza les dades de contacte de les entitats associades. Aquest procediment té
molta importància ja que permet que les informacions que tramet el Secretariat siguin més efectives.

Protocol per als aniversaris de les entitats
Els aniversaris de les entitats són moments de celebració i reconeixement a la trajectòria d’una associació.
Hem establert els criteris a l’hora de felicitar aquests aniversaris per part del Secretariat, amb diversos
obsequis en funció de l’aniversari que se celebri. Hem optat per obsequis vinculats al territori: un pack amb
les monografies d’història local Riera de Magòria i un guardó amb l’skyline de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
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Documents corporatius
Vídeo del Secretariat
Hem editat un vídeo que resumeix els principals eixos de treball del Secretariat durant el 2018, parant
atenció als serveis a les entitats, la gestió d’equipaments i la coordinació associativa. Aquest element es
va projectar durant l’assemblea del 2019 i és una eina molt útil a l’hora de resumir què és el Secretariat i la
tasca que desenvolupa. La voluntat és consolidar aquesta iniciativa i editar un vídeo-resum de la federació
anualment. Al 2019, aquest vídeo ha estat de producció pròpia.

Col·laboració en aspectes comunicatius i de difusió de les activitats
i els projectes de les entitats
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Entitat / projecte

Col·laboració

Cros Popular de Sants

Materials d’informació i difusió de la cursa

Taula intercultural

Actualització dels materials de comunicació de la
Taula intercultural i difusió de diversos projectes
impulsats per la taula

Correllengua

Materials de difusió de l’activitat

Projecte Parlem

Materials de difusió per a la captació de voluntariat
lingüístic

Comissió de sardanes

Materials de difusió del cicle de sardanes

Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta

Suport en aspectes de comunicació i difusió de
l’activitat

Taula d’esports

Material de difusió adreçat a l’alumnat dels centres
educatius del territori.
Campanya específica #RecuperemMagòria

Aula Oberta la Bordeta

Materials de difusió de la programació trimestral de
conferències i activitats

Aprenem compartint

Material de difusió per a la captació de voluntariat

Taula social

Materials de difusió per a diversos projectes impulsats
per la taula i actualització dels materials de la Taula
social.

Pujada a peu Sants-Montserrat

Suport en aspectes de comunicació i difusió de
l’activitat

Marató de TV3

Suport en aspectes de comunicació i difusió de
l’activitat

e. COMUNICACIÓ

Aquesta àrea cobreix tant les necessitats de comunicació
del Secretariat, com de les taules de coordinació, com de
projectes en els quals participa el Secretariat conjuntament
amb altres entitats. A més, tot l’àmbit de gestió d’Atles
també depèn comunicativament d’aquesta àrea.
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SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2018 (en euros)

2019

2018

3.963.674,85

4.325.026,04

4.060,85

5.385,98

-

(-)648,52

52,85

701,37

4.008,00

5.333,13

Immobilitzat material

3.856.186,31

4.216.212,37

Terrenys i construccions

3.408.849,46

3.607.342,51

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

447.336,85

608.869,86

Inversions financeres a llarg termini

103.427,69

103.427,69

Altres actius financers

103.427,69

103.427,69

ACTIU CORRENT

607.352,07

679.010,04

Existències

12.062,12

8.955,74

Comercials

10.294,82

8.955,74

Bestretes a proveïdors

1.767,30

-

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

283.778,61

139.574,50

Clients per vendes i prestacions de serveis

29.563,00

50.464,05

Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini

29.563,00

50.464,05

Deutors varis

253.941,29

84.038,61

274,32

5.071,84

Inversions financeres a curt termini

1.767,24

202.767,24

Altres actius financers

1.767,24

202.767,24

Periodificacions a curt termini

1.221,69

1.135,51

Efectiu i altres actius líquids equivalents

308.522,41

326.577,05

Tresoreria

308.522,41

326.577,05

4.571.026,92

5.004.036,08

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Concessions
Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques

Personal

TOTAL ACTIU
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2019

2018

2.234.969,16

2.256.576,96

1.980.049,50

1.986.805,63

Reserves

893.595,80

893.595,80

Altres reserves

893.595,80

893.595,80

Resultats d'exercicis anteriors

1.093.209,84

1.187.015,92

Romanent

3.992.305,04

3.838.641,48

(-)2.899.095,20

(-)2.651.625,56

Resultat de l'exercici

(-)6.756,14

(-)93.806,09

Subvencions, donacions i llegats rebuts

254.919,66

269.771,33

1.379.076,05

1.697.015,78

Deutes a llarg termini

1.379.076,05

1.697.015,78

Deutes amb entitats de crèdit

1.340.167,41

1.643.356,04

Creditors per arrendament financer

6.003,00

17.354,10

Altres passius financers

32.905,64

36.305,64

956.981,71

1.050.443,34

Deutes a curt termini

329.699,20

416.998,22

Deutes amb entitats de crèdit

309.168,56

309.873,56

Creditors per arrendament financer

2.016,00

3.148,10

Altres passius financers

18.514,64

103.976,56

Creditors comercials i altres comptes a pagar

541.670,30

549.854,43

Proveïdors

6.799,62

237,97

Proveïdors a curt termini

6.799,62

237,97

Creditors varis

230.053,91

214.768,82

Personal (remuneracions pendents de pagament)

72.343,29

112.664,32

Passius per impost corrent

(-)393,87

(-)27.491,74

Altres deutes amb les Administracions Públiques

232.867,35

249.675,06

Periodificacions a curt termini

85.612,21

83.590,69

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

4.571.026,92

5.004.036,08

PATRIMONI NET
Fons propis

(Resultats negatius d'exercicis anteriors)

PASSIU NO CORRENT

PASSIU CORRENT
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DESEMBRE DE 2019 I 2018 (en euros)

2019

2018

5.190.975,86

5.236.721,27

Vendes

(-)19.650,77

(-)12.178,73

Prestacions de serveis

5.210.626,63

5.248.900,00

866,25

8.288,95

(-)479.161,52

(-)416.357,45

Consum de mercaderies

(-)12.521,29

(-)16.440,67

Consum de primeres matèries i altres matèries
consumibles

(-)82.610,99

(-)81.919,87

Treballs realitzats per altres empreses

(-)384.029,24

(-)317.996,91

764.196,17

619.414,53

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

78.386,78

114.590,40

Subvencions d'explotació incorporades al resultat
de l'exercici

685.809,39

504.824,13

Despeses de personal

(-)3.215.105,01

(-)3.462.547,99

Sous, salaris i assimilats

(-)2.487.499,71

(-)2.690.607,67

(-)727.605,30

(-)771.940,32

(-)1.766.850,87

(-)1.593.221,64

(-)1.724.050,85

(-)1.556.820,32

Tributs

(-)18.215,41

(-)17.892,80

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials

(-)24.334,61

(-)18.208,52

Despeses per emissió de gasos d'efecte hivernacle

(-)250,00

(-)300,00

(-)480.027,38

(-)453.402,14

14.851,67

14.851,67

(-)14.927,91

(-)22.333,13

-

(-)22.333,13

(-)14.927,91

-

102,95

4.728,00

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments

Altres ingressos d'explotació

Càrregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors

Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no
financer i altres
Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats
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14.920,21

(-)63.857,93

Ingressos financers

-

1,71

De valors negociables i altres instruments financers

-

1,71

En tercers

-

1,71

Despeses financeres

(-)21.676,34

(-)29.949,87

Per deutes amb tercers

(-)21.676,34

(-)29.949,87

RESULTAT FINANCER

(-)21.676,34

(-)29.948,16

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

(-)6.756,13

(-)93.806,09

(-)0,01

-

(-)6.756,14

(-)93.806,09

-

-

(-)6.756,14

(-)93.806,09

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT
D'OPERACIONS CONTINUADES
OPERACIONS INTERROMPUDES
RESULTAT DE L’EXERCICI
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3. Admissió de noves entitats
AMPA Institut Joan Coromines*
Associació Alumni MDP (Mare del Diví Pastor)-Escola Josep Tous
Associació Catalana per al Parkinson
Associació per la formació i la cultura de la dona gitana d’Hostafrancs*
FACUA Catalunya
Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat – URBBLL

*pendent de 2n any
AMPA Institut Joan Coromines*
Aquesta entitat té com a objectiu promoure la
participació dels pares i mares en la gestió del
centre i donar suport i assistència als membres
de l’associació i, per extensió, a tota la comunitat
educativa, en tot allò que faci referència a l’educació
dels seus fills i filles.

Associació Alumni MDP
(Mare del Diví Pastor) - Escola Josep Tous
El propòsit d’aquesta entitat és mantenir els vincles
d’amistat i cooperació entre l’antic alumnat del
Col·legi Josep Tous, realitzant activitats de caire
cívic, social i cultural.

Associació Catalana per al Parkinson
L’Associació Catalana per al Parkinson-ACAP va
iniciar la seva activitat al gener de 1985. Compta
amb 980 persones associades i dona servei
mensualment a més de 200 persones afectades per
la malaltia de Parkinson i a les seves famílies, en
forma d’assessorament social, servei d’atenció a
domicili, atenció psicològica, etc.
També realitzen tallers i conferències relacionades
amb la malaltia.
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Associació per a la formació i la cultura
de la dona gitana d’Hostafrancs*
Les finalitats de l’entitat són potenciar la formació
de la dona gitana i intentar organitzar activitats i
accions per a la millora de la seva ocupació perquè
pugui incorporar-se al mercat laboral. Organitzen
xerrades i trobades formatives amb l’objectiu de
donar recursos a la dona gitana.

FACUA Catalunya
L’Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de
Catalunya - FACUA Catalunya té com a objectiu
informar, formar, defensar i representar les persones
consumidores i usuàries en general i a les seves
persones afiliades en particular. En definitiva, és
una entitat que presta serveis a totes les persones
consumidores i usuàries i els informa dels seus drets
en l’àmbit del consum.

Unió de Radioaficionats de Barcelona i
Baix Llobregat - URBBLL
La URBBLL és un òrgan de representació i
administració de la URE de Barcelona i del Baix
Llobregat i està estructurada dins del Consell
Territorial de Catalunya.
La finalitat d’aquesta associació és igual que la de
la URE: fomentar la radioafició en tots els vessants.

4. Baixa d’entitats
En el moment de tancar la documentació per a l’assemblea, aquesta és la proposta de baixa d’entitats.

Associació Amics de la Pagesia
Pony’s Futbol-sala Femení
Associació d’Amics i Amigues de Maria Aurèlia Capmany

Cessament d’activitat
Tancament club
Cessament d’activitat
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5. Pla de treball 2020
A causa de l’excepcionalitat del moment a causa de la pandèmia, alguns dels punts del pla de treball 2020
ja s’han executat en el moment d’elaborar aquesta memòria.

ESPAIS DE COORDINACIÓ ASSOCIATIVA
Taula social
Des de la Taula social, al 2020 l’objectiu és donar visibilitat al treball de les entitats que formen part de la taula
i també fer incidència política. Els espais municipals, consells de barri i plenaris han d’esdevenir fòrums en
què la situació social del territori sigui objecte de debat polític. Cal afrontar en aquests espais la necessitat
de treballar per garantir una vida digna de les persones del territori i el desenvolupament i acompliment dels
drets socials, així com afrontar situacions d’emergència social.
Per aquest motiu, la taula social ha fet una sessió específica amb les entitats per abordar propostes per
incloure en el PAM i el PAD i en els processos participatius convocats per l’Ajuntament.
Igualment ha elaborat i consensuat un manifest que posa en relleu les demandes en l’àmbit social. Aquest
manifest es difondrà arreu i es realitzaran reunions amb els diferents grups polítics en l’àmbit municipal però
també amb el conseller d’Afers socials de la Generalitat perquè l’agenda política estableixi un debat constant
amb les associacions que treballen en aquest àmbit.

Taula intercultural
A la Taula intercultural seguim treballant en el Pla de treball 2019-2020. Aquest Pla està encapçalat pel Grup
motor de la Taula intercultural i elaborat per les entitats de la mateixa Taula. El Grup motor és l’encarregat
de fer-ne el seguiment.
Treballarem perquè la Pau Sense Treva i la Festa Major de Sants sigui més intercultural; seguirem treballant
per gaudir conjuntament del Carnaval; perquè hi hagi més veu i visibilitat de les entitats de persones
immigrades; per potenciar el coneixement i la col·laboració entre les entitats; per seguir creant espais
de reflexió sobre diversitat i drets humans; per tractar la transició nacional des de la línia dels drets i les
llibertats fonamentals; per promoure la cohesió, l’intercanvi cultural i la transmissió de sabers i de valors i pel
reconeixement, transmissió i aprenentatge de les llengües diverses.
Hem incorporat la perspectiva de drets i la seguirem treballant. I volem anar incorporant la perspectiva de
gènere tenint en compte l’encreuament de múltiples dimensions (l’origen cultural, l’edat, la classe social...),
així com coordinar-nos més amb les altres taules del Secretariat.

Taula d’esports
El 2020 ha estat marcat per la pandèmia i les limitacions que aquesta nova realitat ha suposat en molts
àmbits. Malgrat les dificultats, s’ha contractat una coordinadora que posi fil a l’agulla a diverses accions:
avançar en aspectes comunicatius del projecte, posar en comú les problemàtiques dels clubs i entitats
esportives i engegar formacions, com la del reconegut coach Xesco Espar.
Lamentablement no s’ha pogut avançar en la part més pràctica del projecte per les limitacions imposades a
causa de la COVID-19.
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ALTRES PROJECTES
Aprenem compartint
Al 2020 ens plantegem els reptes següents:
• Ampliar el programa de sortides i visites a espais i activitats del barri.
• Continuïtat de la formació en tècniques d’estudi de cara a l’alumnat de secundària.
• Vincular i responsabilitzar l’alumnat en projectes en els quals puguin col·laborar i aportar alguna acció
com a retorn del suport que se’ls ha fet des de l’Aprenem. Aquesta proposta se situa dins del marc d’APS,
Aprenentatge-servei.
• Pla de millora alumnat de secundària. Vetllar per implicar més les famílies i preparació d’un pla de treball
personalitzat a través de tutories i de la figura del voluntariat referent per a cada un dels/de les joves.
• Promoció de la metodologia d’aprenentatge cooperatiu. Fomentar la responsabilitat i l’autoestima de
l’alumnat, facilitant i fent-los veure que són capaços d’ajudar els seus companys i companyes.
• Ampliació de materials pedagògics de suport.
• Continuïtat de les formacions per l’equip de l’Aprenem compartint: diversitat cultural; diversitat afectiva,
sexual i de gènere; diversitat funcional.
• Continuïtat del treball iniciat sobre plurilingüisme: commemoració del Dia Internacional de la Llengua
Materna.
• Renovar el material tècnic que s’utilitza amb els i les joves a la sala,
• Fer una nova edició del casal d’estiu per a l’alumnat de secundària.
• Seguir aprofundint en el treball des de la perspectiva de drets, intercultural i interseccional.

Gestió cívica
El Secretariat ha cogestionat els centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs amb l’Ajuntament de
Barcelona des del 1994 i el 1997, respectivament. Aquest model de cogestió va ser pioner de coresponsabilitat
entre administració i teixit associatiu per garantir que els centres cívics estiguessin oberts a la ciutadania i les
entitats hi poguessin oferir serveis i projectes d’interrelació associativa i de dinamització.
Al juliol del 2020, aquest projecte va canviar de model jurídic i va passar de la cogestió a la gestió cívica.
Aquest canvi de model comporta que la gestió diària dels centres recau en la seva totalitat en el Secretariat
d’Entitats. D’acord amb les normes de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aquest model
té la voluntat d’aprofundir en els mecanismes de participació i reforçar la pràctica democràtica a partir de
la cooperació entre l’Ajuntament de Barcelona i les associacions i agents socials com a factors de cohesió.
La gestió cívica esdevé un canvi administratiu però no altera els objectius generals del projecte. La dinamització
comunitària es vehicula a tra¬vés del model de governança en què les entitats i la ciutadania participen de
la gestió dels centres. Les línies transversals del projecte aprofundiran en: la perspectiva interseccional, la
sostenibilitat i l’impacte ambiental, la interculturalitat, la connexió de grans programes i equipaments culturals
de ciutat amb el territori, la investigació i la creació de nous públics, la cultura i l’educació i la inclusió de
col·lectius diversos, com persones amb diversitat funcional.
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Comissions del Secretariat
Les comissions del Secretariat (aules obertes de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Col·lectiu d’Artistes de
Sants, comissió de Sardanes, colla de Diables de Sants, colla gegantera de Sants i Castellers de Sants),
contribueixen a difondre la cultura en el nostre territori i altres indrets. Són un element de dinamització
cultural des del vessant artístic i formatiu i, de manera molt destacada, de promoció i foment de la cultura
tradicional i popular catalana.
Quan van néixer les comissions del Secretariat, ho van fer sense personalitat jurídica pròpia, com a senyal
inequívoc de la vertebració de l’associacionisme i la cohesió social que representava el Secretariat en aquells
moments.
Aquella situació inicial s’ha mantingut des del naixement de les comissions, en el marc d’un clima de relació
absolutament harmònic i profitós per al conjunt del Secretariat, fins a l’actualitat. Avui, però, topa de ple amb
un marc normatiu de regulació de les associacions, tant des del punt de vista legal com fiscal, que aconsellen
un canvi de paradigma de caràcter legal en la identitat d’algunes d’aquestes comissions, concretament la
Colla de Diables de Sants, els Castellers de Sants i el Col·lectiu d’artistes de Sants, i que passin a registrarse com entitats amb NIF propi al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Un pas d’aquestes
característiques representa un punt de nostàlgia des d’un model de gran identitat compartida a partir de les
diversitats específiques que havia establert el Secretariat amb les seves comissions de treball cap a un nou
model de personalitats jurídiques pròpies i diferenciades que segueixen cercant els camins de la relació
compartida en els àmbits social i territorial.

COVID-19
El 2020 ens ha enfrontat amb una situació de total excepcionalitat per l’impacte de la pandèmia del virus de
la COVID-19, que ha fet que ens haguem d’adaptar constantment a aquest nova realitat.
Detallem per unitats de treball l’esforç realitzat durant la pandèmia i la reobertura dels diferents equipaments.

Estructura central
• Reunions amb les entitats
El Secretariat ha establert trobades virtuals amb les entitats associades per tal de compartir necessitats
durant la situació de pandèmia. Actualment aquestes trobades quinzenals es mantenen. Els serveis que
ofereix el Secretariat a les entitats es mantenen, tot i que de moment s’atura l’ajut a projectes puntuals i el
descompte en el servei de taules, cadires i tarimes.
• Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Durant el confinament es va obrir la convocatòria amb una difusió completament digital, a diferència d’altres
anys. Per primera vegada, la presentació de treballs va ser de forma telemàtica. El 17 de setembre es va fer
l’acte de lliurament de forma presencial i amb aforament reduït a la seu del Districte. Es van omplir totes les
places disponibles i es va retransmetre l’acte per streaming.
• ExpresSA’NTS
No es va poder realitzar la trobada presencial prevista al maig però s’ha fet l’exposició dels cartells preparats
per l’alumnat de batxillerat artístic de l’Escola Proa a la Sala Nova Sant Medir.
• Marató de TV3
El 8 de setembre es va realitzar una reunió amb algunes entitats participants de la Marató de TV3 per
presentar els resultats de la darrera campanya conjunta entre més de 40 entitats del barri, que van recollir
19.260 € per a les malalties minoritàries. Es presenta un vídeo resum de l’acte que es va fer al desembre
2019 i es publica a les xarxes.
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• Aprenem compartint
Durant el confinament es va mantenir el servei, especialment als grups de primària, amb una trobada virtual
setmanal amb cada centre. En alguns casos de secundària es va fer acompanyament individualitzat per
donar suport a l’hora de fer deures i estudiar.
El mes de juliol es va realitzar el casal d’estiu amb dos torns de 15 dies i 10 joves a cada torn.
S’han reprès les trobades presencials d’acompanyament educatiu a primària i a secundària. Reprenem el
servei a 8 centres de primària i atendrem 30 nois i noies de secundària a la Sala de lectura Miquel Martí i Pol.
• Correllengua
Durant el confinament es va decidir convocar el concurs de cartells de l’edició de 2020. S’han presentat 8
cartells adults i 4 infantils.
La celebració del Correllengua va ser el 17 d’octubre, però per les limitacions i restriccions de les activitats
a la via pública es va determinar traslladar l’acte a l’auditori de les Cotxeres de Sants, amb una programació
més reduïda en horari de tarda.
• Taula social
Es manté el contacte amb les entitats de la taula social durant el confinament. Es reforça i es fa difusió de
les necessitats que tenen les entitats per fer front a la situació d’ajut a les famílies.
Es va fer crida per poder abastir dels productes següents les entitats:
· Gra de Blat. Gel i guants per als voluntaris que repartien aliments a les famílies.
· Associació cívica la Nau. Roba interior per a les famílies. L’entitat va continuar repartint productes
d’higiene i de la llar.
· Parròquia Sant Medir. Productes alimentaris.
Es van repartir mascaretes entres les entitats següents: Gra de Blat, Parròquia Sant Medir, Assoc. La Nau,
Centre cultural Islàmic i FAECH.

Cotxeres-Casinet
• #SalaVirtual.
Les exposicions que s’havien d’inaugurar a les nostres sales s’han compartit a les xarxes.
• #PoesiaVisualaCasa Festival de poesia visual.
Invitació als veïns i veïnes a compartir les seves imatges creatives des de casa en el marc de la poesia
visual.
• Tallers #DesdeCasa.
Compartim vídeos de propostes que algunes professores dels nostres tallers ens han enviat: ioga, danses
polinèsies, swing...
• Marató de terror i cinema fantàstic de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Concurs de microrelats, projecció dels millors curts guanyadors a edicions anteriors, difusió de la convocatòria
oberta al concurs de curts i presentació dels dos nous premis:
· Terror feminista, Alice Guy (qui era i què va fer)
· Creació amateur Ed Wood (qui era i què va fer)
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• FirEntitats
La trobada es va haver de suspendre però es va mantenir el concurs de cartells ja que havien estat presentats
just abans d’iniciar-se el confinament. El jurat va deliberar a distància i el resultat es va publicar a les xarxes.
El 14 de novembre es proposa tenir presència a les xarxes sota l’etiqueta #LesAssociacionsSónNecessàries
i #FirEntitats2020.
• #DiadelaDansa
Compartim vídeos d’actuacions de la Companyia infantil i juvenil de dansa clàssica de Catalunya
• Espectacles infantils
Compartim accés a espectacles infantils en línia i vídeos d’obres que companyies cedeixen per veure des
de casa
• #VermutJazz.
Cada diumenge de maig compartirem continguts sobre dones artistes vinculades al món del Jazz

Activitat presencial a Cotxeres-Casinet
• Programació cultural
Les activitats culturals presencials s’han realitzat amb inscripció prèvia per garantir-ne la traçabilitat. S’ha
facilitat la inscripció en línia, presencial i per telèfon per garantir l’accessibilitat de tothom. Destaquem
activitats com el cinema a la fresca, concerts de BarnaSants, actuacions de BCN Districte Cultural, actes de
la Festa Major d’Hostafrancs, etc.
• Tallers
S’ha hagut de reduir considerablement la programació de tallers per adequar els espais garantint les
distàncies de seguretat i reduir el risc de contagi. Dels programats, es duran a terme uns 220 tallers.
S’han programat per primera vegada tallers en línia i se’n faran al voltant de 30. D’aquesta manera, hi ha
gent que podrà seguir formant-se des de casa. Es plantegen amb molta interacció amb el professorat i el
grup d’alumnat.
S’ha previst que si hi hagués un nou confinament, tots els tallers es podrien seguir fent en línia.
• Exposicions (juliol-setembre)
Represa de les exposicions als centres cívics i convocatòria del Concurs d’Art jove.

CONFINATS
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Festival de #PoesiaVisualaCasa #DesDeCasa
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ATLES
Durant els mesos de confinament, des dels centres esportius de l’Espanya Industrial i de la Bordeta s’ha fet
tot el possible per seguir al costat de les persones abonades i que la pràctica esportiva continués formant
part del seu dia a dia. Ha estat un gran esforç que ha estat possible gràcies al compromís de l’equip dels
centres esportius. Aquest objectiu s’ha concretat en accions com:
- Accés gratuït a més de 350 classes virtuals a través de la nostra app.
- Accés gratuït a sessions de cycling virtual.
- Sessions en directe diàries amb el nostre equip esportiu a través d’Instagram: els nostres monitors i
monitores han obert les portes de casa seva, s’han realitzat més de 120 classes en directe durant el
confinament.
- Vídeos d’entrenaments a les xarxes socials: a càrrec del nostre servei esportiu, s’han ofert diàriament
propostes esportives per a totes les edats i intensitats.
- Participació al programa de BTV #BCNEsmouDinsDeCasa: emissió d’entrenaments per part del nostre
servei esportiu.
- Participació al programa Cuidem a qui ens cuida, de suport als professionals que han estat en primera
línia durant la pandèmia (personal sanitari, cossos de seguretat, etc.) amb consells personalitzats sobre
pràctica esportiva.
La reobertura dels centres esportius va significar una adaptació important a la nova normalitat. L’objectiu
va ser garantir la màxima seguretat de persones abonades i treballadores sense que la pràctica esportiva
perdés intensitat.
• Novetats en les activitats dirigides
- Per garantir la plaça a qualsevol activitat dirigida, s’activa la reserva de l’activitat a través de l’app o la
pàgina web.
- Nova graella d’activitats dirigides que permet la neteja dels espais entre sessions.
- Nous aforaments de les activitats dirigides i marcacions al terra per garantir la distància de seguretat.
• Adequació dels espais
- Redistribució dels aparells de fitness per garantir la distància de seguretat.
- Carrils dobles de natació per evitar encreuaments.
- Aforaments reduïts a tots els espais esportius i vestidors.
• Nous protocols de seguretat i higiene
- Estoreta viricida, gel hidroalcohòlic, desinfecció del material esportiu després de cada sessió, ventilació
dels espais, ús obligatori de la mascareta, intensificació de la neteja dels elements comuns, etc.
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PRESSUPOST 2020
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
(en euros)

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Prestacions de serveis
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses
Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Carregues socials
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
comercials
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
En tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS
CONTINUADES
Resultat procedent d'operacions interrompudes net d'impostos
RESULTAT DE L'EXERCICI
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2020
4.185.000,00
4.185.000,00
3.000,00
(-)480.000
(-)480.000
858.148,33
70.000,00
788.148,33
(-) 3.000.000
(-)2.300.000
(-)700.000
(-)1.537.000
(-)1500000
(-)17000
(-)20000
(-)450000
14.851,67
1.000,00
0,00
(-)30.000
(-)30.000
(-)30.000
0,00
0,00
0,00

0,00
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ANNEX COMISSIONS
MEMÒRIA GEGANTS DE SANTS 2019
La colla gegantera de Sants durant el 2019 ha participat a diferents actes festius per
promoure l’activitat gegantera. Tant a activitats d’altres entitats del barri on han estat
convidats, Cros de Sants, Marató de TV3, Carnaval, pregó de la Festa Major de Sants,
al Correllengua, a la Bordeta en dansa i a la cavalcada del Pare Noel, com a altres indrets de la ciutat.
Cal destacar la participació a Firentitats, on els gegants organitzen la cercavila de Gegants.
Resultat econòmic any 2019
Concepte
Subvencions
Recaptació actuacions
Transport gegants
Manteniment gegants
Despeses generals
Despeses secretaria
TOTALS

Ingressos
2.500,00 €
1.500,00 €

4.000,00 €

Despeses

1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
4.000,00 €

MEMÒRIA CASTELLERS DE SANTS 2019
Al 2019, la Colla dels Castellers de Sants ha viscut una temporada intensa i de transició.
La celebració de l’Aniversari, a la primavera, és un dels punts assenyalats al calendari,
igualment que la Diada, ja a la tardor. Nombroses actuacions al barri i arreu de la ciutat
i de Catalunya certifiquen la vitalitat de la colla.
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Balanç 2019

Concepte
Ingressos per vendes
Ingressos per actuacions
Ingressos amics de la colla
Conveni ICUB
Subvencions
Ingressos activitats canalla
Ingressos activitats local
Ingressos festa major
Altres ingressos
Ingressos loteria
Total ingressos
Compres
Contractacions
Lloguers
Conservació i reparació
Neteja
Transport
Assegurances
Quotes CCCC
Serveis bancaris i similars
Publicitats i relacions públiques
Subministraments
Telèfon i serveis informàtics
Franqueig i material d'oficina
Despeses diverses
Organització actes
Funcionament local
Despeses loteria
Despeses festa major
Total despeses
Resultat

Pressupostat 2019
7.100,00 €
19.000,00 €
6.200,00 €
22.500,00 €
7.250,00 €
300,00 €
15.800,00 €
14.300,00 €
7.500,00 €
13.000,00 €
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-

Diferència
1.400,00 €
4.876,00 €
3.165,00 €
- €
1.350,00 €
200,00 €
1.418,09 €
2.100,00 €
1.900,00 €
339,00 €

112.950,00 €

112.631,91 € -

318,09 €

7.900,00 €
7.200,00 €
6.000,00 €
2.300,00 €
900,00 €
9.000,00 €
500,00 €
1.600,00 €
100,00 €
5.500,00 €
4.500,00 €
1.700,00 €
300,00 €
4.450,00 €
22.400,00 €
14.600,00 €
9.000,00 €
15.000,00 €

4.780,59 €
11.500,00 €
6.000,00 €
1.490,74 €
800,00 €
5.324,48 €
383,39 €
454,97 €
400,00 €
8.243,10 €
3.811,88 €
2.110,85 €
300,00 €
4.300,00 €
23.550,00 €
15.400,00 €
9.600,00 €
14.181,91 €

112.950,00 €

112.631,91 € -

0

Realitat 2019
8.500,00 €
14.124,00 €
9.365,00 €
22.500,00 €
8.600,00 €
500,00 €
14.381,91 €
16.400,00 €
5.600,00 €
12.661,00 €

0

-

-

- 3.119,41 €
4.300,00 €
- €
809,26 €
100,00 €
- 3.675,52 €
116,61 €
- 1.145,03 €
300,00 €
2.743,10 €
688,12 €
410,85 €
- €
150,00 €
1.150,00 €
800,00 €
600,00 €
818,09 €
318,09 €
0

Sants, febrer 2020
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MEMÒRIA COLLA DIABLES DE SANTS 2019
La colla de Diables de Sants ha participat en diferents actuacions a Barcelona en el marc
de les tradicionals festes majors o participacions en altres festes i indrets.
El dia 11 de maig de 2019 vam realitzar la festa pròpia dels Diables de Sants: el Sants
entre flames. Vam poder convidar 3 colles de diables i tabalers a celebrar amb nosaltres
aquesta gran festa. La celebració es va dividir en diversos actes:
• tabalada popular en cercavila pels diferents carrers del barri formada per diferents
colles tabaleres de les colles convidades
• espectacle amb Castellers de Sants que just finalitzaven també una trobada a la
plaça Osca
• correfoc de les colles de diables convidades d’arreu de Catalunya pels carrers del
barri, acabant amb una gran encesa de lluïments individuals per colla i posteriorment
una encesa conjunta de llum i foc de totes les colles participants
• sopar de germanor de totes les colles de diables, bestiari i tabalers participants en
tots aquests actes.
BALANÇ ECONÒMIC 2019
INGRESSOS 5.800,00
Subvenció districte 3.000,00
Aportació colla 2.000,00
Aportació Estalella 800,00

DESPESES 5.700,00
Correfoc Festa de Sants 3.000,00
Assegurança correfoc 500,00
Castell de foc 1.800,00
Sopar colles convidades 400,00
RESULTAT (Benefici) 100,00

MEMÒRIA COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS 2019
Al 2019 el Col·lectiu d’Artistes de Sants, ha ofert al territori una variada oferta cultural
on la poesia i la pintura han tingut un pes específic, tractant temes rellevants sobre les
dones, els joves i medi ambient, entre altres temàtiques d’interès.
A través de les activitats mensuals Versos a Raig Fet i la Tertúlia Batibull s’han dut a
terme recitals poètics, lectures de contes i de relats, lectures dramatitzades, Poetry Slam,
homenatges a Pablo Neruda, Joan Brossa, La Generació Beat, Joan Salvat Papasseit,
Reflex de Dones, Poesia Jove, Poetes Maleïts i Oblidats. També han impulsat xerrades
temàtiques, passi de vídeos, concerts, lectures dramatitzades, etc.
La sala d’Exposicions Lluïsa Franch del CC. Cotxeres de Sants així com l’aparador del
Casinet d’Hostafrancs han acollit les exposicions: La Sororitat, Deixar passos enrere,
Creacions, Escacs, RRR reduir, reciclar, reutilitzar i Pinzellades Lliures.
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“La corba eròtica” i “L’escriptor i el seu Univers” s’han vist a la Biblioteca Vapor Vell i
“Sense Sostre” i “Quadres al Vent” a la Lleialtat Santsenca, espai on a més han pintat
“l’Snap Arcade” i han fet tallers. I a la Sala Nova de Sant Medir han acollit nombroses
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exposicions de pintura d’estils diversos, des dels més clàssics fins a l’experimentació i la
fotografia, com les de les “13 Ètnies del Sud d’Angola”, ”SUDAN: Desert, Arqueologia, i
la seva gent”; “Creacions”; “Les Finestres”.
Han seguit organitzant les Mostres d’Art, un dissabte al mes, al passatge Fructuós
Gelabert. El cinema se suma també a la programació d’activitats del Col·lectiu. Un cop al
mes l’entitat ha programat cinefòrums amb l’Associació de familiars de malalts mentals
de Sants-Montjuïc, conduïts per la Dra. Lluïsa Bertran. S’han projectat pel·lícules com:
“el Doctor T y las mujeres” de Robert Altman; “Arroz amargo” de Giuseppe de Sentis;
“En el nombre de la rosa” de Jean-Jacques Annaud; “La flor de mi secreto” de Pedro
Almodóvar; “Chaplin” de Richard Attenborough, etc. Més enllà de les activitats pròpies,
el Col·lectiu d’Artistes de Sants s’ha implicat en altres activitats com la Pau Sense Treva,
el Carnaval, FirEntitats, Correllengua, ExpresSA’NTS, Expressions del món, la Festa
Major de Sants, i la d’Hostafrancs, la Marató de Sants, Un Passeig per la Lectura; l’Eix
Comercial de Sants i les Corts, Sants Establiments Units; Residència Gran Via i han
pintat les lones murals de l’Hort d’en Queni.
Resultat econòmic any 2019
Saldo anterior
4.996,37
Entrada socis
500,00
Comissions banc
48,00
Entrada sopar festa i altres 860,00
Despeses càtering i vernis- 1.459,05
satges
Quota altres Entitats
110,00
Despeses impremta
414,75
Despeses expositives i altres 378,35
Subvencions pintures (Car- 186,24
naval, Pau Sense Treva)
Totals
1.546,24
		

5.496,37
5.448,37
6.308,37
4.849,32
4.739,32
4.324,57
3.946,22
4.132,46
2.410,15

4.132,46

MEMÒRIA COMISSIÓ DE SARDANES 2019
La Comissió de sardanes centra el seu àmbit d’actuació, pel que fa a la temàtica, en el
foment de la cultura popular catalana i tradicional, que es vehicula a través del cicle de
ballades de sardanes que organitza habitualment.
La comissió de sardanes centra les seves activitats al barri de Sants. Tot i així, les
ballades de sardanes s’adrecen a tota la població; infants, joves i adults. Hi ha hagut una
assistència aproximada d’unes 200 persones per cada sessió.
S’han fet 8 ballades populars, totes en divendres a partir de les 19.30 h.
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Resultat econòmic any 2019
INGRESSOS
Recaptacions

1.538,20 €

Aportació Secretariat d’Entitats 3.268,14 €
Subvenció Districte
2.000,00 €
TOTAL INGRESSOS
6.806,34 €

DESPESES
Sou cobles:
8 ballades a 825 € c/u.
Rebut quota Coordinadora
Materials diversos
TOTAL DESPESES

6.600,00 €
100,00 €
106,34 €
6.806,34 €

MEMÒRIA AULA OBERTA A LA BORDETA 2019
S’han realitzat 25 conferències a la sala nova de Sant Medir, en el nostre horari habitual
de 6 a 7, els dilluns. Per tenir més informació de cada conferència podeu visitar la nostra
pàgina web aulabordeta.cat
L’assistència mitjana a les conferències ha estat de 62 persones, amb una bona valoració
per part de les persones assistents.
Han assistit al CaixaForum i han gaudit de diverses actuacions musicals.
Resultat econòmic any 2019
Concepte

Conferències
Quotes socis
Manteniment sala
Materials diversos
Despeses diverses
Subvenció Caixa
Visites culturals
Gràfiques Lorenzo
TOTALS

Ingressos

2.633,00 €

1.333,34 €

3.966,34 €

Despeses

1.043,20 €
620,00 €
366,38 €
804,25 €
109,50 €
695,75 €
3.639,08 €

MEMÒRIA AULA OBERTA A SANTS 2019
L’Aula Oberta a Sants ha organitzat durant l’any 2019 nombroses conferències i activitats
culturals que han gaudit d’una bona afluència de persones interessades. Com és habitual,
les conferències, els recitals i les excursions han tingut un temari molt diversificat que ha
estat molt ben rebut per les persones que hi han assistit.
L’element més destacat del 2019 ha estat el canvi d’ubicació de les activitats, que s’han
traslladat a les Cotxeres de Sants ja que el local no reuneix les condicions adequades.
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Resultat econòmic any 2019
Concepte

Aportacions Quotes
Subvencions
Conferenciants
Celebracions
Material d’oficina
Despeses vàries
Sortides
Despeses infraestructura
TOTALS

Ingressos

4.595 €
1.650 €

6.245 €

Despeses

1.229 €
739 €
40 €
230 €
3.015 €
992 €
6.245 €

MEMÒRIA AULA OBERTA D’HOSTAFRANCS “FEM CAMÍ” 2019
Un any més, l’Aula Oberta “Fem Camí” ha continuat la seva tasca amb il·lusió i constància,
oferint als seus associats i associades, conferències, projeccions i actuacions. Tampoc
no han faltat les celebracions de les festes tradicionals i de fi de curs.
El nombre de persones sòcies ha tingut molt poca variació respecte a l’any passat.
Resultat econòmic any 2019
Concepte

Aportacions Quotes
Subvencions
Conferenciants
Celebracions
Material d’oficina
Despeses vàries
Sortides
Despeses infraestructura
Coixí flors
TOTALS

Ingressos

725 €
1.650 €

2.375 €

Despeses

1.440 €
288 €
72 €
220 €
146 €
250 €
120 €
2.536 €
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019
Dia 25 de juny del 2019

SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
ACTA
A la sala d’actes de les Cotxeres de Sants s’inicia el dia 25 de juny del 2019, sent les set del vespre, l’assemblea
general ordinària convocada per la Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, presidida per la Sra. Lluïsa Erill i Albajés, presidenta de l’entitat, a qui acompanyen els membres de la
Comissió Executiva Sra. Assumpta Sogas i Figueras, Sr. Josep Espín i Morales, Sr. Oleguer Forcades i Rabassa
i Sr. Josep Ribas i Xarles, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 12 de juny del 2018.
2. Informe de gestió de l’any 2018, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
3. Informe de les Comissions.
4. Admissió de nous col·lectius.
5. Baixa d’entitats.
6. Pla de treball de l’any 2019, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
7. Torn obert de paraules.
La Sra. Lluïsa Erill dona la benvinguda a les noranta persones assistents que representen les seixanta-vuit entitats
assistents. Inicia l’assemblea recordant que, per segon any consecutiu, en Quim Forn, que va ser regidor adscrit
al Districte, no podrà assistir a l’assemblea, de la mateixa manera que no ho podran fer la resta de preses i presos
polítics i persones exiliades, a qui fa arribar tot el suport.
A continuació, agraeix la presència a les persones invitades: Neus de Haro, consellera en funcions del PDeCAT al
Districte de Sants-Montjuïc; Àngels Boix, consellera en funcions del PSC al Districte de Sants-Montjuïc; Georgina
Lázaro, consellera en funcions del PDeCAT al Districte de Sants-Montjuïc; Manuel Diéguez, de la Coordinadora
d’Entitats del Poble-sec; Salvador Barceló, de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec i Enric Canet, del Consell
d’Associacions de Barcelona.
Excusen la seva absència Marga Ortega, de Cotxeres-Casinet i Toni Ayza, de Cotxeres-Casinet. També excusen
la seva absència les entitats: Streetball Barcelona Sants, Sants-Les Corts Eix Comercial, Indian Culture Centre,
Asociación Nacional de Folklore Inti Tusuy Runa, Institut Lluís Vives i Fundació Catalana Privada de Llars
Residencials.
Hi assisteixen les entitats següents:
A.C.M.L. EL 3 PORTAL DE NOTÍCIES SANTS-MONTJUÏC - AGEPACC ASSOCIACIÓ DE GESTORS DEL PATRIMONI DEL 2015 AGRUCAT, AGRUPACIÓ CATALANA PEL DESENVOLUPAMENT DEL MODELISME AMB ESCALA ‘N’ - AMAZAN PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I DESENVOLUPAMENT - AMICS DE LA HISTÒRIA I DE LES TRADICIONS D’HOSTAFRANCS - AMPA ESCOLA LLORET
- AMPA INSTITUCIÓ MONTSERRAT - AMPA INSTITUT LLUÍS VIVES - ARCH ASSOCIACIÓ DE LA RÀDIO COMUNITÀRIA D’HOSTAFRANCS – ARTIXOC - ASOCIACIÓN CENTRE RIMASUN - ASOCIACIÓN CULTURAL DE COMUNICACIÓN DEL FOLKLOR BOLIVIANO - ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA BOLIVIANA QORI INKAS - ASSOC. VEÏNS, COMERCIANTS I INDUSTRIALS EL TRIANGLE DE SANTS - ASSOCIACIÓ AMICS DE LA PAGESIA - ASSOCIACIÓ AMICS DE SANTS ANEM JUNTS - ASSOCIACIÓ AMICS
DE SECAM - ASSOCIACIÓ BCN SLOT - ASSOCIACIÓ CATALANA PRO PERSONES SORDCEGUES APSOCECAT - ASSOCIACIÓ
COMERCIANTS I VEÏNS CREU COBERTA - ASSOCIACIÓ CULTURAL FOTOCONNEXIÓ -ASSOCIACIÓ CULTURAL VIU EL TEATRE
- ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS GOSSOS DE SANTS - ASSOCIACIÓ D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA D’HOSTAFRANCS - ASSOCIACIÓ LLUNA DE FANG, ESTIMEM LA CERÀMICA - ASSOCIACIÓ LÚDICA SANTS-NIGGURATH - ATENEU INDEPENDENTISTA
D’HOSTAFRANCS ESPAI BASSET - AV D’HOSTAFRANCS - BANDA-MAJORETS-COUNTRY TRIANGLE DE SANTS - CASTELLERS
DE SANTS - CENTRE CATÒLIC DE SANTS - CENTRE SOCIAL DE SANTS - CLUB BEISBOL BARCELONA - CLUB CAMINS ESPORTIUS DE SANTS - CLUB CICLISTA CATALUNYA-BARCELONA - CLUB ESPORTIU HANDBOL BCN-SANTS - COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS - COLLA SARDANISTA FRANCESC RUBIO - COMISSIÓ DE FESTES “LA CASA GRAN” - COMISSIÓ DE FESTES DE
LA PLAÇA FÈNIX - COMISSIÓ DE FESTES DE LA RAMBLA BADAL DE BAIX I ELS CARRERS PARCERISA I QUETZAL - COMISSIÓ
DE FESTES DEL BAIX JOCS FLORALS - COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA CAL - CORAL SANT
MEDIR (CSM) - DIABLES DE SANTS - DINSART ASSOC. D’ARTERÀPIA I TERÀPIES CREATIVES - EL GRA DE BLAT - EMASSANTS,
ELS MASCLANS A SANTS ASSOCIACIÓ - ESBART CIUTAT COMTAL - ESGLÉSIA EVANGÈLICA CECMAVI - ESPAI FEMINISTA DE
SANTS - ESPÍRITU DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FED. D’ASSOCIACIONS, ENTITATS I COMISSIONS D’HOSTAFRANCS FAECH
- FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN CATALUNYA - FUNDACIÓ RANDA LLUIS MA XIRINACS - FUNDACIÓN DIABETESCERO CATALUNYA BARCELONA - GRUP VITOLFÍLIC DE BARCELONA - MAREA PENSIONISTA DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA - ORFEÓ DE SANTS - PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE SANTS - PARRÒQUIA SANT ÀNGEL CUSTODI - SANTS-MONTJUÏC PER LA
INDEPENDÈNCIA - SECCIÓ ESPORTIVA DE SANT MEDIR - SEXDUCACIÓN CATALUNYA - SMCL SANTS 3 RÀDIO - SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGÒRIA - UDOLS, ASSOCIACIÓ PEL BENESTAR DEL GOS URBÀ - UNIÓ ESPORTIVA DE SANTS (UES).
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 12 de juny del
2018.
Es posa a votació l’acta de l’assemblea general ordinària del 12 de juny del 2018, que queda aprovada per unanimitat.
2. Informe de gestió de l’any 2018, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
La Sra. Lluïsa Erill inicia l’informe de gestió anunciant que a continuació es projectarà un vídeo que resumeix els
projectes i les activitats més destacades del Secretariat al 2018. Abans de la projecció, agraeix la col·laboració
de tots els testimonis i entitats que hi han participat i també destaca que ha estat un vídeo de producció pròpia, ja
que s’ha fet des de l’àrea de comunicació del Secretariat. Abans de projectar el vídeo, comenta una errada que
s’ha detectat a la pàgina 48 del dossier. Després de la projecció del vídeo i per acabar l’informe de gestió, reconeix la tasca de totes les entitats i persones que col·laboren i participen en activitats i projectes, però de manera
especial, vol recordar les persones que ens han deixat per sempre durant l’any 2018 i que han estat relacionades
amb l’associacionisme dels nostres barris: Feliu Fernández, de l’Associació Aguada Pasajeros; Ramon Freixas,
expresident de l’Aula Oberta la Bordeta, Fèlix Galbete, vicepresident del Bàsquet Ateneu Montserrat; Lluís López
del Castillo, impulsor de l’escola Barrufet i Jaume Navarro, expresident del Club Billar Sants.
S’obre un torn de paraules sense cap intervenció. Seguidament es posa a votació l’informe de gestió, que queda
aprovat per unanimitat.
3. Informe de les comissions
Continua la Sra. Lluïsa Erill, que fa un repàs a la feina feta per les comissions del Secretariat durant el 2018. Els
Diables de Sants van tornar a omplir de foc, pólvora i tabals les festes populars dels nostres barris. Cal destacar
l’organització del magnífic correfoc “Sants entre flames” coincidint amb la Festa Major de Sants i també el “Sants
es crema”, correfoc de celebració del 38è aniversari de la colla.
Els Gegants de Sants han participat a diferents actes festius per promoure l’activitat gegantera, especialment en
activitats d’altres entitats del barri on han estat convidats: Cros Popular de Sants, Marató de TV3, Carnaval, pregó
de la Festa Major de Sants, Correllengua...
Els Castellers de Sants van celebrar al 2018 el 25è aniversari. La celebració de l’Aniversari i la Diada d’estiu feia
aventurar els millors presagis per a la Diada de la Mercè, que al 2018 va segellar una actuació històrica amb el
3d9f, el 2d9fm i el 4d9f i que referma els Castellers de Sants com la millor colla de la ciutat. En definitiva, una gran
temporada!
Durant el 2018, el Col·lectiu d’Artistes de Sants ha seguit oferint al territori una variada oferta cultural on la poesia
i la pintura han tingut un pes específic. Han fet exposicions, tertúlies, recitals de poesia, mostres d’art i han participat en nombroses activitats del barri.
La Comissió de Sardanes ha continuat oferint el cicle anual de sardanes. En total es van fer 8 ballades els divendres de maig, juny i juliol. Per segon any, aquestes ballades es van fer a la Rambla de Sants, una ubicació que
dona força visibilitat a aquesta activitat.
Conferències, recitals poètics i musicals i presentacions de llibres: aquestes són algunes de les activitats culturals
que han programat les Aules Obertes durant el 2018, oferint propostes molt interessants per a la gent gran.
4. Admissió de nous col·lectius
Pren la paraula el Sr. Oleguer Forcades i passa al punt de l’admissió de les noves entitats que han sol·licitat l’adhesió al Secretariat.
Es posa a votació l’admissió dels nous col·lectius i s’admeten per unanimitat les entitats següents: Associació
Amics de Secam, Associació Cultural Viu el Teatre, Ateneu Independentista d’Hostafrancs Espai Basset, Comissió
de Festes de la rambla Badal de baix i els carrers Parcerisa i Quetzal, Emassants Els Masclans a Sants Associació
i Sexducación Catalunya. Explica també que, a partir de la modificació dels estatuts del 2017, apareix la figura de
les entitats observadores, que són grups de fet que sovint no tenen personalitat jurídica però que són del territori i
demanen formar part del Secretariat. És el cas dels col·lectius Espai Feminista de Sants i Marea Pensionista, que
passen a formar part del Secretariat com a entitats observadores.
No assisteix l’entitat: Associació per a la formació i la cultura de la dona gitana d’Hostafrancs. Per tant, aquesta
entitat queda pendent d’adhesió per a la propera assemblea general d’entitats.
Per segona vegada, l’entitat AMPA Institut Joan Coromines no s’ha presentat, de manera que queda exclosa del
Secretariat i haurà de demanar novament l’adhesió.
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5. Baixa d’entitats
Continua el Sr. Forcades comunicant la baixa d’entitats: Associació d’Ajuda Cívica i Assistencial Afrocolombianos
“Semillas de Paz”, Germinal SCCL, L’escletxa punt d’informació violència domèstica.
6. Pla de treball de l’any 2019, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
Reprèn la paraula la Sra. Lluïsa Erill, que ens parla del pla de treball 2019 i explica que, d’acord amb les línies
estratègiques del Secretariat, les quals es van iniciar a partir del Pla de Participació, s’estan impulsant diversos
espais de coordinació d’entitats. Hi ha diverses taules en funcionament i cadascuna d’elles té graus d’implementació
diferents.
La Sra. Lluïsa Erill dona la paraula a la Sra. Assumpta Sogas, que presenta les línies de la Taula intercultural. Al
2019 estrenaran un nou Pla de treball, que ha estat encapçalat pel Grup motor de la Taula intercultural i elaborat
per les entitats de la mateixa Taula. El Grup motor és l’encarregat de fer-ne el seguiment. Destaca que els objectius
i els àmbits que treballaven són adequats i els seguiran impulsant: aconseguir que la Pau Sense Treva i les Festes
Majors de Sants siguin més interculturals, seguir treballant per gaudir conjuntament del Carnaval, transmetre més
àmpliament els serveis del Secretariat, donar més veu i visibilitat a les entitats de persones immigrades, potenciar
el coneixement i la col·laboració entre les entitats, territorialitzar el treball que fem a les plataformes en les quals
participem, seguir creant espais de reflexió sobre diversitat i drets humans, etc. A més, destaca que s’ha incorporat
la perspectiva de drets i que s’està avançant en la perspectiva de gènere tenint en compte l’encreuament de
múltiples dimensions (l’origen cultural, l’edat, la classe social...). També es potenciarà la coordinació amb les altres
taules del Secretariat: la Taula social i la Taula d’esports.
A continuació pren la paraula el Sr. Josep Espín per comentar els objectius de la Taula social al 2019. Recorda
que el 2018 ha estat un any de revisió i actualització de la Taula social, en la qual totes les entitats que en formen
part van valorar-ne positivament la continuïtat com un espai de coordinació i debat. Ja al 2019, destaca la creació
de nous materials de comunicació de la Taula: un directori de les entitats que en formen part i una butlleta per
canalitzar les necessitats de voluntariat. En darrer terme, posa de manifest la tasca de sensibilització i difusió
sobre les diverses campanyes de recollida de materials i l’impuls de sessions monogràfiques sobre habitatge i
pobresa.
Seguidament la Sra. Lluïsa Erill dona la paraula al Sr. Jordi Suñé, membre de la Taula d’esports, que exposa
que al 2019 estan incidint en el projecte “Som escola, fem esport”, amb la finalitat d’englobar totes les activitats
extraescolars que es facin als nostres barris i potenciar d’aquesta manera el projecte per fer-lo créixer en nombre
i varietat d’activitats. També posa èmfasi en el projecte “Som noies fem esport, que té l’objectiu de potenciar la
formació de nous grups de noies que practiquin activitats esportives. Finalment, seguiran intentant consensuar un
dibuix del futur projecte Magòria, fent accions en aquesta línia com ara la presentació del projecte “Recuperem
Magòria” als diferents grups polítics i fent-ne difusió durant Firentitats. A més, la Taula d’esports tindrà representació
en la comissió que decidirà quin ha de ser el futur de Magòria amb dues persones: una en representació de les
entitats de la Taula i una altra amb un perfil més tècnic.
Reprèn la paraula la Sra. Lluïsa Erill per donar pas al Sr. Pep Ribas, que exposarà les activitats que el Secretariat
conjuntament amb la CAL impulsa per al foment de l’ús social del català. Pel que fa al Projecte Parlem, destaca
que ja té 13 anys de trajectòria. És un programa de formació de parelles lingüístiques, amb la creació d’una
cinquantena de parelles anuals. Pel que fa al Xerrem Junts, té una gran extensió arreu de Catalunya. Funcionen
més de 150 grups, dels quals una trentena són al districte de Sants-Montjuïc. Un dels objectius del 2019 és fer una
extensió d’aquesta iniciativa als centres de la DGAIA, orientant-la als menors no acompanyats. També fa esment
del Correllengua 2019, que enguany se celebrarà el 19 d’octubre i que homenatjarà la figura de Pere Calders.
La Sra. Lluïsa Erill continua repassant altres projectes i iniciatives del Secretariat per al 2019, com és el cas de
l’Aprenem compartint, que es planteja els següents reptes: seguir treballant des d’un vessant més comunitari i
comptar encara més amb les famílies treballant en xarxa amb les escoles i altres agents del barri, consolidar
l’acompanyament a l’alumnat que vol seguir estudiant després de l’ESO que es troba en dificultats per manca
de recursos, empoderar més l’alumnat que passa a formar part del voluntariat i formular propostes educatives
conjuntament amb les escoles, especialment les que plantegen un projecte educatiu sense deures.
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Continua destacant que una altra de les línies és l’aprofundiment en la participació de les entitats. A través d’una
subvenció de la Generalitat, l’any 2018 vam fer un assessorament d’avaluació de processos de millora de la
participació interna al Secretariat. Ens plantegem com a objectiu principal revisar els projectes ja existents i obrir
un debat en profunditat sobre els objectius i les aportacions que pot fer una organització de segon nivell, com és
el Secretariat, en la cohesió i l’enfortiment de la implicació de la ciutadania. A més, amb la voluntat de tenir més
veus i mirades, s’han incorporat a la comissió executiva del Secretariat com a persones cooptades l’Edurne, en
representació dels Diables de Sants; l’Abdul, en representació d’Amazan Promoció sociocultural i desenvolupament
i el Jesús, en representació de Sants-Montjuïc per la Independència.
Així mateix, recorda que a l’entrada hem facilitat una enquesta per conèixer l’opinió sobre els continguts i el
desenvolupament de l’assemblea, que ens ajudarà a millorar i plantejar si aquest ha de ser un espai de més
reflexió i debat.
També explica que se seguiran potenciant valors i temes transversals com la transparència, l’estalvi energètic, la
protecció de dades, l’economia social, la perspectiva de gènere, etc. Pel que fa a la Marató de cinema, al 2018
i al 2019 estem treballant conjuntament el Districte, la comissió organitzadora i el Secretariat amb l’objectiu que
aquesta marató esdevingui un projecte cada vegada més respectuós amb les diferències. I també se seguirà
donant suport a totes les activitats de suport a les persones refugiades, els i les menors no acompanyats/des; així
com també a tots els actes que es realitzin en solidaritat amb les persones preses i exiliades.
Destaca l’esforç que s’està fent des dels centres esportius per combatre els nous centres low cost amb la creació
de càpsules com: cal·listènia, embaràs i salut, maori race, natació en aigües obertes, patinades nocturnes i paddle
surf. També s’estan potenciant les sessions al carrer i també s’està posant en valor el tracte personalitzat i el factor
humà, que és l’element principal que ens diferencia de les propostes low cost.
A continuació obre un torn de paraules sense cap intervenció. Seguidament es posa a votació el pla de treball, que
queda aprovat amb un vot en contra.
9. Torn obert de paraules
Seguidament, s’obre el torn de paraules general, sense cap intervenció. Abans de tancar l’acte, la Sra. Lluïsa Erill
recorda l’última edició de Firentitats, que va ser una gran jornada de l’associacionisme dels nostres barris, i agraeix
a les persones treballadores la implicació i el compromís amb el projecte. Després d’aquesta informació, a les
20.30 h, la Sra. Erill dona per finalitzada l’assemblea, agraeix de nou la presència de les entitats assistents i les
convida al pica-pica elaborat per la Pastisseria Kessler.
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GUIA DE SERVEIS
Fotocòpies*
Durant l’any 2019, el Secretariat ha realitzat un total de 32.581 fotocòpies; el valor econòmic
del servei ha estat de 1.954,86 €. El total d’entitats que l’han utilitzat ha estat de 30.
El nombre de fotocòpies és inferior al de l’any passat i també ha disminuït el nombre d’entitats
que han requerit aquest servei.
ACML – El 3 Portal de notícies Sants-Montjuïc					
1.000
Associació Dinsart Artteràpia i teràpies creatives				
183
Associació Amics de la Pagesia 							325
Associació Audiovisual de Sants-Montjuïc - AASM				
1.000
Associació catalana d’afectats de fibromiàlgia FM- SFC-SQM		
945
Associació catalana pel desenvolupament social “Més Lluny”			
1.000
Associació de Veïns i Amics Magòria 						
400
Associació de Veïns, Comerciants i Industrials “El Triangle de Sants”
700
Associació Formes, Espai Comunitari Formació Permanent “La Troca”
1.061
Aula Oberta a Sants								140
Club Esportiu Handbol BCN Sants						50
Col·lectiu d’Artistes de Sants							11.600
Colla de Castellers de Sants							1.436
Coral Sant Medir									760
Escola de Ceràmica “La Lluna de Fang”						
135
Federació d’associacions, entitats i Comissions d’Hostafrancs FAECH
3.184
Federación AICE Asociaciones de Implantados Cocleares de España
100
Fundació Privada Avismón - Catalunya						1.200
Fundación Inceptum								100
Grup Cristià de Drets Humans de Sant Medir					
1.000
Grup d’activitats culturals de Sant Medir - Premi Amadeu Oller		
900
Parròquia de Sant Medir								900
SMC Salut Mental Catalunya El Camí Sants-Montjuïc				
100
SMCL - Sants 3 Ràdio								900
Sants Establiments Units								400
Sexducación Catalunya								800
Societat Coral La Floresta 								582
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria						900
Unió Excursionista de Sants - UEC						
580
Xarxa d’intercanvi de Sants							200
TOTAL										35.379		
										
*Servei acordat amb el Consell Municipal del Districte Sants-Montjuïc.
Tarimes, taules i cadires*
El servei de lloguer de tarimes, taules i cadires durant el 2019 ha continuat registrant una
alta utilització per part de les entitats, que han assumit una part del cost total del servei de la
primera comanda, de mida estàndard, tal com es va acordar l’any 2004.
Les entitats assumeixen el cost del servei a partir de la segona sol·licitud de tarimes, amb un
import total de 18.391,33 €. La dotació del Districte de Sants-Montjuïc ha estat de 2.687,79 €.
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Comissió Festes Alcolea de Dalt			
24-feb-19		
414,43 €
Comissió de Festes carrer Finlàndia		
03-mar-19		
169,40 €
Comissió de Festes plaça Súria			
03-mar-19		
302,50 €
Comissió Festes Baix Jocs Florals		
10-mar-19		
674,58 €
Comissió Festes carrer Sagunt			
17-mar-19		
302,50 €
Comissió Festes plaça la Farga			
17-mar-19		
235,95 €
AEG Mossèn Puig i Moliner			
17-mar-19		
1.061,17 €
Comissió Festes Vallespir de Baix		
24-mar-19		
359,98 €
Club Esportiu Mediterrani
			
11-abr -19		
169,40 €
Escola Lavínia					23-abr-19		232,32 €
Club Esportiu Mediterrani				24-abr-19		290,40 €
Sants Montjuïc x la Independència		
04-mai-19		
176,66 €
Comissió Festes carrer Rossend Arús		
04-mai-19		
217,80 €
Unió Excursionista de Catalunya - UEC Sants 11-mai-19		
229,90 €
Comissió Festes carrer Sagunt
		
12-mai-19		
407,77 €
Club Esportiu Mediterrani
			
1-2/06/19		
326,70 €
Amics de la Pagesia				
02-jun-19		
329,73 €
Comissió Festes Baix Jocs Florals
		
02-jun-19		
326,70 €
Coral Sant Medir					07-jun-19		278,30 €
AFA Escola Joan Pelegrí				
14-jun-19		
677,60 €
Escola Josep Tous					14-jun-19		629,20 €
AMPA Escola Sant Medir				
15-jun-19		
810,70 €
APMA Col·legi Maristes/Les Corts		
15-jun-19		
1.681,80 €
AMPA Institució Montserrat				15-jun-19		703,62 €
Esplai Sant Medir					16-jun-19		416,24 €
Escola del Carme					19-jun-19		232,32 €
Comissió Festes carrer Sagunt
		
23-jun-19		
375,10 €
Casal Independ. de Sants - Jaume Compte
23-jun-19		
471,90 €
AV Comerciants i Industrials El Triangle de Sants 30-jun-19		
169,40 €
Escola Proa						03-jul-19		550,55 €
Coral Sant Medir
				
10-jul-19		
217,80 €
Club Esportiu Mediterrani 			
13-jul-19		
320,65 €
Castellers de Sants					13-jul-19		387,20 €
La Lleialtat Santsenca				27-ago-19		271,04 €
C.Festes Rambla Badal de Baix i Parcerisa
05-set-19		
921,78 €
Sants Montjuïc per la Independència 		
11-set-19		
272,25 €
Parròquia Mare de Déu dels Dolors		
14-set-19		
147,86 €
Càritas Parròquia Mare de Déu dels Dolors
14-set-19		
147,86 €
Club Esportiu Mediterrani 			
21-set-19		
95,60 €
Associacions caràcter social			
05-oct-19		
439,23 €
Escola Proa
					
16-des-19		
1.674,40 €
Parròquia Sant Medir				24-des-19		271,04 €
COST TOTAL SERVEIS									18.391,33 €
APORTACIÓ DISTRICTE									2.687,79 €
APORTACIÓ ENTITATS									15.703,54 €
*Servei acordat amb el Consell Municipal del Districte Sants-Montjuïc.
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Suport econòmic puntual a les activitats de les entitats
El còmput total de les aportacions que ha fet el Secretariat com a suport econòmic a les activitats
organitzades per les entitats durant el 2019 ha registrat una lleugera disminució respecte a
l’any anterior, amb un total de 5.079,13 €.
ENTITAT
Unió Excursionista de Catalunya
FAECH
Unió Excursionista de Catalunya - UEC
Esbart Ciutat Comtal

ACTIVITAT

38è GP de Catalunya Interclubs
Sopar 30è aniversari de l’entitat
10a Caminada Sants-Montserrat
Trobada amb Esbart Santa Tecla
de Tarragona
Coral Sant Medir
Concert 10è aniversari cor infantil
Parròquia Sant Medir
55è Premi poesia Amadeu Oller
Assoc. per a la formació i la cultura de la Dinamització de la dona gitana
dona gitana
Comissió de Veïns de la Bordeta
Festa de Sant Medir
Grup d’Opinió Àmfora
9è Concurs literari
Bàsquet Institució Montserrat - BIM
Festa Final de curs
Club Ciclista Catalunya
Servei de voluntariat per a la matinal ciclista
Banda i Majorets Triangle de Sants
Festa 39è aniversari
Grup d’esplai Espurna
45è aniversari de l’entitat
Bàsquet Ateneu Montserrat - BAM
Diada BAM-UBAE i cloenda de curs
AV Comerciants i Industrials “El Triangle Festa de la Gent Gran
de Sants”
Club Camins Esportius de Sants
41è Cros Popular de Sants
Federació Festa Major de Sants
Trofeu Aplec de la Sardana
FAECH
Festa Major
Agrupament Skues
50è Aniversari agrupament
Casal Independentista Jaume Compte
Caga Tió
TOTAL

Assignat
150,00 €
200,00 €
300,00 €
150,00 €
200,00 €
450,00 €
150,00 €
150,00 €
160,00 €
210,00 €
280,00 €
200,00 €
500,00 €
250,00 €
169,40 €
300,00 €
34,73 €
700,00 €
400,00 €
125,00 €
5.079,13 €

Etiquetes
Les entitats que ho sol·liciten poden disposar d’un joc d’etiquetes de les entitats associades al
Secretariat per a trameses. Aquest servei és útil a l’hora de difondre les activitats o projectes
de cada entitat.
Grup Mineralògic									1
Associació Catalana “La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple”		
2
SMCL - Sants 3 Ràdio								2
Servei de màquina xapadora
El Secretariat disposa des de l’any 2006 d’una màquina de fer xapes, que pot ser molt útil a
l’hora de fer difusió d’alguna activitat de l’entitat. La màquina de xapes se cedeix gratuïtament,
únicament es cobra el material necessari per fer les xapes. Aquest servei s’adreça a les entitats
associades i també a altres entitats que així ho sol·liciten.
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AMPA Escola Barrufet
AMPA Escola Bressol l’Esquirol
AMPA Escola Jaume I
AMPA Escola Les Fonts
AMPA Institució Montserrat
Aprenem Compartint
Associació Comerciants Creu Coberta
Associació d’amics Maria Aurèlia Capmany
Associació Veïns i Amics de Magòria
CAL Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Casa d’Andalusia del Baix Llobregat
Casal Independentista Jaume Compte
Centre Recursos Pedagògics de Sants
Club Camins Esportius de Sants
Col·lectiu d’Artistes de Sants
Colla Diables Barrufet - Pau Sense Treva
Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Escola Joan Pelegrí
Escola Pràctiques
Federació AICE
Grup Vitolfílic de Barcelona
Institució Montserrat
Institut Lluís Vives
La Nau Espai familiar
La Troca
L’Esguard
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
Sants-Montjuïc x la Independència - ANC
Unió d’Entitats de la Marina
*Les entitats que no són del Secretariat paguen pel lloguer de la màquina xapadora.
Servei de màquina d’inflar globus
Disposem d’un inflador elèctric de globus que les entitats poden demanar per promoure una
activitat o projecte. L’entitat haurà de fer-se càrrec dels globus.
AMPA Escola Proa
Associació per la formació i la cultura de la dona gitana d’Hostafrancs
CEM la Bordeta
Fundació Inceptum
ONG Gra de Blat
Servei de paracaigudes
El Secretariat disposa d’un paracaigudes de joc que les entitats poden demanar en préstec:
pot ser un element molt útil per a activitats infantils.
Associació Comerciants Creu Coberta
Associació per la formació i la cultura de la dona gitana d’Hostafrancs
Fundació Inceptum
L’Esguard, SCCL
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Servei de carpes
El lloguer de carpes a les entitats és un recurs molt útil a l’hora de plantejar alguna activitat
de carrer.
AcampaSants
AMPA Escola Barrufet
AMPA Pràctiques
Assoc. Veïns i Amics Magòria
Castellers de Sants
Club Petanca Sants
Col·legi Josep Tous
Comissió Festes Baix Jocs Florals
Comissió Festes Plaça Fènix
Comissió Festes Rambla de Badal de Baix
Coral Sant Medir
Escola Jaume I
Escola Proa
Esplai Espurna
Fed. Catalana d’Entitats FEPCCAT
Fundació Pere Claver
Grup Solidaritat Sant Medir
Institut Joan Coromines
Òmnium Sants-Montjuïc
ONG El Gra de Blat
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria
UEC Sants (Sants-Montserrat)
Servei de projector
Un projector pot tenir molta utilitat per a determinades activitats, oferim a les entitats el lloguer
amb tècnic i sense.
Associació Comerciants Creu Coberta (pantalla)
Aprenem compartint
Equip de so
En ocasions les entitats necessiten un equip petit per a alguna activitat.
UEC Sants - Caminada Sants Montserrat
Cucafera
La cucafera és un element molt útil per dinamitzar activitats infantils o d’educació en el lleure.
Associació Comerciants Creu Coberta
Fundació Inceptum
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