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La coordinació associativa i el foment de projectes comuns entre les entitats ha 
tornat a ser durant el 2012 un dels grans eixos de treball del Secretariat. A més, 
com qualsevol entitat viva i arrelada al territori i la comunitat, el Secretariat és 
sensible als canvis i a les necessitats que un context socioeconòmic com l’actual 
provoca en la ciutadania. 

L’accentuació de la crisi econòmica està provocant sotragades importants i, en 
aquest sentit, durant el 2012 vam posar l’accent a l’hora de potenciar i impulsar 
totes aquelles iniciatives orientades a aconseguir una societat més justa i més 
cohesionada. La taula intercultural és un exemple plenament consolidat, però a 
més durant el 2012 vam iniciar alguns projectes amb un clar component d’acció 
comunitària: ens referim a l’Espai de deures, una iniciativa de reforç escolar 
adreçada a joves dels nostres barris, i la taula social, un nou espai de coordinació 
associativa que sumarà esforços per sensibilitzar la població i contribuir a 
minimitzar situacions de vulnerabilitat.

A més, vam continuat formant part de projectes que fomenten la llengua i cultura 
catalanes, amb activitats de llarg recorregut com el Projecte Parlem, el Xerrem 
o el Correllengua, i d’altres més recents com ara la recuperació del certamen 
literari dels Jocs Florals o bé l’impuls del català en l’àmbit laboral del Secretariat. 
I com a novetats del 2012, vam sumar-nos a iniciatives compartides com ara la 
Marxa de torxes per a la independència, la vigília de la manifestació de la Diada, 
una jornada històrica per al futur del nostre país en la qual nombroses entitats 
del territori vam mobilitzar-nos per reivindicar que Catalunya sigui un nou estat 
d’Europa.

Pel que fa als projectes en els quals el Secretariat participa conjuntament amb 
altres agents, el 2012 va ser el punt d’inici per a noves iniciatives com l’intercanvi 
de cultura popular entre entitats del barri bilbaí de Basurto i del nostre territori. 
També vam continuar col·laborant amb les monografies d’història local: el primer 
llibre de la col·lecció, Del somni al silenci, recorda els episodis de la República i la 
guerra civil des de l’òptica dels nostres barris.

Pel que fa a l’evolució de les entitats associades al Secretariat, al 2012 vam 
constatar la línia ascendent iniciada al 2010, amb increments anuals que es 
mouen al voltant del 5%. Aquest fet, que es manté durant el 2013, fa que en 
aquesta assemblea el Secretariat pugui superar les 300 entitats associades. En 
aquest sentit, una de les vies de suport a l’associacionisme més importants és la 
nostra cartera de serveis, que durant el 2012 hem continuat ampliant, sobretot pel 
que fa a l’oferta formativa. A més, hem optimitzat la comunicació amb les entitats 
amb la creació d’un nou element de comunicació, l’Altaveu, un butlletí electrònic 
de periodicitat quinzenal. 

En aquestes pàgines també trobareu tota la informació referent a la gestió 
d’equipaments, tant la referida als centres cívics Cotxeres-Casinet com als 
centres esportius de l’Espanya Industrial i de la Bordeta, juntament amb altres 
dades com ara els acords establerts amb institucions, la memòria econòmica, les 
línies de treball per al 2013, etc.

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 associatiu. I, de manera especial, volem 
recordar les persones que ens han deixat per sempre durant l’any 2012 i que han 
estat relacionades amb l’associacionisme dels nostres barris: Marià Vivancos, 
membre d’Amics de la Bordeta i dels Castellers de Sants; Josep Gilabert, membre 
d’ACE Sansur i col·laborador del Secretariat; Vicenç Raventós, expresident 
de l’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i ja al 2013, 
Vicenç Bellido, president de la Unió Esportiva Sants; Joan Caballé, expresident 
de l’Associació de Veïns de Badal, Brasil, Bordeta i representant del Secretariat 
de la comissió de sardanes i Albert Trias, president de l’Associació Cívica la Nau.

Lluïsa Erill i Albajés
Presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
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Un dels objectius essencials del Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, recollit en els estatuts de la federació, és el 
foment i la defensa de la vida associativa i la participació ciutadana 
a tots els nivells. 

Aquest suport s’articula a través d’una carta de serveis que el Secretariat 
ofereix a les entitats associades per facilitar i millorar els seus objectius.

VALORS
Quins són els valors que fonamenten el Secretariat?

COORDINACIÓ ASSOCIATIVA

TREBALL EN XARXA

PARTICIPACIÓ

ÀMBITS DE TREBALL 

Quins són els àmbits de treball del Secretariat?

  SERVEIS A LES ENTITATS   

  GESTIÓ CULTURAL

  GESTIÓ ESPORTIVA

1 El Secretariat1.1 Objectius

1.2 Òrgan de govern

1.3 Organigrama 1.1 OBJECTIUS

ELS OBJECTIUS ESSENCIALS DEL 
SECRETARIAT ESTAN RECOLLITS EN 
ELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ.

6
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1.2 ÒRGAN DE GOVERN
L’assemblea
Un cop a l’any, les entitats associades al Secretariat es 
reuneixen per formar l’Assemblea, l’òrgan sobirà del 
Secretariat. En aquest marc, es presenta l’informe de gestió i 
es fixen els objectius i el pla de treball del Secretariat.

La Comissió Executiva
La Comissió Executiva, formada per persones voluntàries 
elegides per l’Assemblea del Secretariat, és l’encarregada de 
vetllar pel compliment 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 8 de 
juny del 2010, la composició de la Comissió Executiva és la 
següent: 

La Comissió Executiva, en base a les possibilitats que li atorga 
l’article 21 dels estatuts de l’entitat, ha facultat cinc persones 
perquè l’ajudin en les seves tasques quotidianes de govern: 
són les persones cooptades.

PRESIDÈNCIA

Lluïsa Erill i Albajés 

PERSONES COOPTADES

Carme Bernet i Viñas

Eulàlia Perarnau i Clarasó

Joan Samsó i Valls

Assumpta Sogas i Figueras

Rafa Vázquez i Vázquez 

TRESORERIA

Jordi Fexas i Massanes 

SECRETARIA

Josep Espín i Morales 

VOCALIA

Oleguer Forcades  i Rabassa

Josep  Ribas i Xarles

Núria Vidiella i Badell

LA COMISSIÓ EXECUTIVA ÉS L’ENCARREGADA DE 
VETLLAR PEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE 
L’ASSEMBLEA.

1.2 ÒRGAN DE GOVERN
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1.3 ORGANIGRAMA
L’estructura
L’estructura organitzativa del Secretariat té tres nivells:

ÒRGAN SOBIRÀ

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

ÒRGAN POLÍTIC

La Comissió Executiva, elegida democràticament per 
l’Assemblea.

EQUIP TÈCNIC

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

L’ASSEMBLEA, QUE ES REUNEIX COM A MÍNIM UN COP 
L’ANY, ÉS L’ÒRGAN SOBIRÀ DEL SECRETARIAT I ESTÀ 
FORMAT PER TOTES LES ENTITATS ASSOCIADES.

1.3 ORGANIGRAMA
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Les entitats associades tenen un denominador comú, que al mateix temps 
és un requisit per formar part de la federació: totes tenen la seu social als 
barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

•	 EVOLUCIÓ
L’assemblea de l’any 2012 va tancar finalment amb 286 entitats. Per a la 
present assemblea, 15 noves entitats han demanat l’ingrés al Secretariat 
per primera vegada, mentre que 3 entitats estan pendents d’adhesió ja que 
no van assistir a l’assemblea de l’any passat. Així mateix, 4 associacions 
poden causar baixa per cessament d’activitats.

•	 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. 

2.1 LES ENTITATS

A PARTIR DEL 2010 ES DETECTA UN MARCAT 
RITME ASCENDENT EN L’EVOLUCIÓ DE LES 
ENTITATS ASSOCIADES. 

2.1 Les Entitats

2.2 Eixos de treball 2012

2.3 Recursos humans

2.4 Acords

2.5 Comunicació

2.6 Memòria Econòmica

2 El Secretariat

LES ENTITATS CULTURALS I LES EDUCATIVES SUMEN UN 53% DEL 
TOTAL D’ENTITATS ASSOCIADES. A CONTINUACIÓ, SÓN LES ENTITATS 
RELACIONADES AMB ELS DRETS CÍVICS I SOCIALS I LES ESPORTIVES LES 
QUE TENEN MÉS PRESÈNCIA EN EL MAPA DE TIPOLOGIES DE LA FEDERACIÓ.

(1)

(1) Previsió 
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•	 ELS SERVEIS
El Secretariat ofereix a les entitats associades nombrosos serveis per facilitar-los el funcionament ordinari i 
el desenvolupament dels seus objectius i activitats.

1- 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 
2012, el Secretariat ha donat suport a:

ELS SERVEIS S’ESTRUCTUREN EN 5 GRANS BLOCS: 
SERVEIS A LA CARTA, MATERIALS, ASSESSORAMENT, 
COMUNICACIÓ I FORMACIÓ ASSOCIATIVA.

Suport a iniciatives de caràcter col·lectiu 

El Secretariat ha donat suport i ha participat en iniciatives impulsades per altres institucions que, per les seves 
característiques específiques, són d’interès col·lectiu.

Banc de Sang i Teixits: el Secretariat ofereix suport a aquesta institució pública pel que fa a la difusió de les 
campanyes de donació de sang que es realitzen periòdicament al territori de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
A més, al 2012 la col·laboració s’ha ampliat amb la implicació del Secretariat i les entitats a la Marató de Sang 
del dia 2 de juny, que va coincidir amb Firentitats.

ILP 6a hora per a tothom: el Secretariat ha donat suport a la recollida de signatures a favor de la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educatiu català amb diverses mesures: difusió de la campanya, coordinació, 
centres de treball com a punts fixos de recollida de signatures, etc.

ILP per a la dació en pagament: el Secretariat també col·labora en aquesta iniciativa que promou la dació 
en pagament, en aquest cas fent-ne difusió i establint els centres de treball com a punts de recollida de 
signatures.

Camins Esportius de Sants 

Suport administratiu al Cros Popular de Sants pel que fa a la inscripció a la cursa i la tramesa de diplomes 
als participants.

CAL de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

En relació amb el Projecte Parlem, gestió de la base de dades de voluntaris i aprenents, tramitació de les 
subvencions i coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Diverses entitats

El Secretariat ha donat suport amb la venda d’entrades a diferents activitats que han organitzat diverses 
entitats: cantada d’havaneres de la Federació Festa Major de Sants,  XI Festa del Col·lectiu d’Artistes de 
Sants. 

2.1 LES ENTITATS
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2- Materials

ELS SERVEIS A LA CARTA PERMETEN BUSCAR SOLUCIONS 
ADAPTADES A LES NECESSITATS DE CADA ENTITAT.

  Fotocòpies

Les entitats associades al Secretariat tenen 100 
fotocòpies mensuals gratuïtes DIN-A4 o bé 50 
fotocòpies DIN-A3. És necessari que les fotocòpies 
estiguin relacionades amb l’objecte social de l’entitat.

  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 6.450 €.

39.357 fotocòpies
48 entitats han utilitzat el servei
Cost del servei: 2.361,42 €

Total serveis: 55
Cost total del servei: 16.327,27 €
Aportació Districte: 6.450,00 €
Aportació entitats: 11.592,21 €

  Suport econòmic puntual a les entitats

Amb la voluntat de promoure tota classe d’activitats 
d’interès col·lectiu, el Secretariat ofereix la possibilitat a 
les entitats associades de cobrir part de les despeses de 
l’activitat. És necessària la presentació d’una memòria 
del projecte i un pressupost perquè es pugui valorar la 
possible cobertura. 

El criteri bàsic de la Comissió Executiva a l’hora de 
valorar l’aportació concedida és que es tracti d’una 
activitat oberta a la ciutadania. 

  Secretaria

Facilitem els processos administratius; pel que fa a les 
trameses, podem facilitar un joc d’etiquetes amb les 
adreces de les entitats del Secretariat o bé gestionar 
la base de dades d’associats de l’entitat per fer-ne 
etiquetes

33 suports econòmics puntuals
Import total: 8.650,19 €

3 entitats han utilitzat el servei

2.1 LES ENTITATS
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  Formació associativa

La formació associativa es planteja com un espai de formació continuada per a les entitats associades en 
relació a diferents àmbits: finançament associatiu, fiscalitat, coordinació, gestió i comunicació, per facilitar el 
treball quotidià de les nostres entitats.

Durant el 2012 s’han fet els següents cursos:

CURS XARXES SOCIALS PER A ENTITATS     Assistència 10 entitats 

CURS CAPTACIÓ FONS       Assistència 5 entitats

XERRADA OBLIGACIONS FISCALS      Assistència 6 entitats 

XERRADA PROTECCIÓ DE DADES PER A ENTITATS    Assistència 7 entitats

XERRADA QUINES SÓN LES XARXES SOCIALS 
IMPRESCINDIBLES PER A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ?   Assistència 7 entitats

TALLER DE BLOCS AMB BLOGGER      Assistència 1 entitat

  Espais de reunió i d’activitats a bon preu

Les entitats associades poden sol·licitar la utilització 
d’espais dels centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet 
d’Hostafrancs, així com les instal·lacions esportives 
del Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial i el 
Centre Esportiu Municipal la Bordeta, englobades en la 
marca esportiva ATLES.

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.

  Préstec de materials

El Secretariat disposa de diversos materials que cedeix 
en préstec a les entitats.

 Màquina xapadora

 Graelles

 Paracaigudes de joc

 Inflador de globus

Cotxeres - Casinet
Espais utilitzats per entitats: 54%

ATLES
Espais utilitzats per entitats: 86%

Cessions xapadora: 32
Cessions graelles: 6
Cessions paracaigudes joc: 1
Cessions inflador globus: 3

2.1 LES ENTITATS
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Lloguer carpes: 21
Lloguer equip de so: 1
Lloguer projector: 4

  Préstec de materials

El Secretariat disposa de diversos materials que cedeix 
en préstec a les entitats.

 Carpes

 Equip de so

 Projector

2.1 LES ENTITATS

3- Assessorament
Assessorament en Projectes
Assessorem les entitats en temes diversos: aspectes relacionats amb el funcionament ordinari de l’entitat, 
fiscalitat, desenvolupament de projectes, etc. Durant el 2012, el Secretariat ha assessorat:

Assessorament entitats associades

AMB L’ASSESSORAMENT A LES ENTITATS, EL SECRETARIAT POT 
OFERIR DIRECTAMENT EL SEU SUPORT PER RESOLDRE LA SITUACIÓ 
PLANTEJADA O, EN CAS QUE AIXÒ NO SIGUI POSSIBLE, ORIENTAR 
L’ENTITAT PERQUÈ PUGUI ACONSEGUIR L’OBJECTIU MARCAT.

UEC de Sants

Assessorament per tornar a reeditar l’activitat de la 
Pujada a peu a Montserrat.

Practikada

Assessorament a l’AMPA de l’Escola Pràctiques II per 
a l’organització de la festa de l’escola que van celebrar 
al maig. El Secretariat va posar en contacte diverses 
entitats del territori amb l’AMPA per promoure que 
poguessin participar a la festa.

Escola Lluís Vives

Assessorament sobre associacions que treballin medi 
ambient.

Sants Olímpic

Activitat dels esplais i caus de Sants. Suport i 
assessorament als esplais i agrupaments sobre 
diversos aspectes relacionats amb l’organització 
d’aquesta activitat.

Bàsquet Institució Montserrat

Suport en la gestió de la base de dades de l’entitat.

Centre Assistència Psicològica de Sants

Assessorament per articular un projecte d’atenció 
a persones nouvingudes dins de les activitats de la 
Taula intercultural.

Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat 
d’Esclerosi Múltiple

Suport en l’edició de fulletons del dinar de l’entitat.

Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc

Suport en l’organització del sopar de l’associació.

Col·lectiu d’Artistes de Sants

Assessorament en la posada en marxa del projecte 
Escol-Art de visites escolars a les diferents exposicions 
dels centres cívics.

Associació d’Ajuda Cívica i Assistencial 
Afrocolombianos “Semillas de Paz”

Assessorament per planificar un projecte intercultural 
amb joves.
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4- 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.

 Escola de música Ressons

 Udols Associació per al benestar del gos urbà 

 Assoc. Noves Amistats

2.1 LES ENTITATS

Assessoraments externs

Centre d’estudis comarcals del Baix Llobregat

Assessorament a l’entitat sobre la dinamització d’un equipament de barri a Sant Feliu de Llobregat.

Consell de la Joventut de Barcelona i Tècnic de Reagrupament familiar del Districte Sants-Montjuïc

Trobada per abordar diversos temes relacionats amb el col·lectiu de joves, com ara un Pla Jove en l’àmbit de la ciutat 
o com implicar jovent nouvingut als esplais i caus. 

Amics de la Bordeta

Centre Assistència Psicològica de Sants

Comissió Festa Major del carrer Comtes de Bell-lloc.

5- Comunicació

Buidatge	de	diaris	oficials
Trametem a les entitats associades totes aquelles informacions 
publicades als diaris oficials que puguin ser d’interès.

Difusió d’activitats
Difonem les activitats de les entitats associades als mitjans de comunicació local i, sempre que sigui possible, 
al nostre web, al butlletí InfoSecretariat 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.

El desglossament dels diversos serveis es troba en document complementari.

BOP: 89 trameses
DOGC: 97 trameses
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2.1 LES ENTITATS

BOP: 89 trameses
DOGC: 97 trameses

•	 LES COMISSIONS DE TREBALL
Les comissions de treball del Secretariat d’Entitats han 
continuat desenvolupant nombroses activitats al territori. 

La seva tasca és un element de dinamització cultural 
i social de primer ordre que contribueix a la difusió de la 
nostra cultura arreu. A continuació fem un repàs de la feina 
feta durant el 2012: 

La pólvora ha seguit cremant durant el 2012 en mans dels 
Diables de Sants que no han deixat d’omplir de llum, foc 
i soroll els carrers dels nostres barris i altres punts de la 
ciutat i el país. 

Una de les cites claus de l’any ha estat el correfoc “Sants 
entre flames” de la Festa Major de Sants, que va gaudir 
d’una excel•lent participació gràcies al canvi de dia i 
recorregut. Com a novetat, els Diables de Sants van 
organitzar el castell de focs de la Festa Major de Sants. A 
més, durant el passat 2012 van tenir una presència activa 
en activitats com el Correllengua o la Bordeta en Dansa, 
per exemple.

Els Gegants de Sants han seguit dansant a les cercaviles 
i les festes populars dels nostres barris i d’arreu de 
Catalunya. Han col•laborat als actes festius de rigor 
com el Carnestoltes, el pregó de les Festes de Sants, el 
Correllengua, el Cros Popular de Sants i la cavalcada del 
Pare Noel. 

Pel que fa als Castellers de Sants, durant el 2012 han 
viscut un canvi de junta tècnica administrativa. Malgrat 
tots els canvis, la colla ha recuperat la bona dinàmica tant 
als assaigs com a les actuacions mantenint i ampliant la 
gamma castellera respecte l’any anterior tant pel que fa als 
castells de vuit, als de vuit i mig i als de nou pisos.

La temporada ha comptat amb 27 actuacions en places 
d’arreu del país i una de ben especial a Bilbao. A més, les 
camises grises han assolit al 2012 el nombre màxim de 
castells de vuit pisos descarregats mai en una temporada.

La participació dels Borinots a la Coordinadora de Colles 
Castelleres de la ciutat de Barcelona ha estat decebedora 
ja que no s’ha acceptat la proposta de millora del protocol 
que regula la participació a les festes de la Mercè.  
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Durant el 2012, el Col•lectiu	d’Artistes	de	Sants ha seguit encapçalant nombroses iniciatives als nostres 
barris per promoure l’art i la cultura, com les exposicions, la mostra d’art al Passatge Fructuós Gelabert, les 
Tertúlies Batibull, els recitals poètics, etc.

2.1 LES ENTITATS

La Comissió de Sardanes va programar 8 
ballades a la temporada 2012 dins del cicle 
anual de sardanes celebrat els mesos de maig, 
juny i juliol al Vapor Vell, totes en divendres a 
la tarda. Les cobles participants han estat de 
nou la Cobla Rambla i la Baix Llobregat.

Les Aules Obertes han seguit oferint una 
àmplia programació de conferències,  sortides 
culturals, recitals i excursions per contribuir a 
la formació de la gent gran. S’ha convertit en 
un espai de trobada, d’enriquiment cultural 
i de participació per a la gent gran que vol 
ampliar els seus coneixements. 

Les memòries de les comissions es troben en l’annex 1.
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•	 GESTIÓ EQUIPAMENTS
A partir de la gestió de diversos equipaments culturals i esportius dels barris de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta, el Secretariat pot disposar de recursos i serveis per a les entitats associades i al mateix temps 
fomentar diverses activitats culturals als barris.

Gestió cultural
Cotxeres-Casinet, un projecte compartit i participatiu

El projecte Cotxeres-Casinet és un projecte de gestió cultural impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, Districte 
de Sants-Montjuïc, i pel Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. A continuació es destacaran 
els aspectes més rellevants del 2012.

2.2 EIXOS DE TREBALL 2012

LA PROGRAMACIÓ DE TALLERS EN 
COL•LABORACIÓ AMB ENTITATS 
DEL TERRITORI ÉS UNA DE LES 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES QUE 
S’ESTÀ POTENCIANT DES DELS 
CENTRES CÍVICS. 

2 El Secretariat

Tallers

Els centres cívics ofereixen a la ciutadania una 
amplíssima programació de tallers, tot un referent en 
oferta formativa ja que cada cop sedueix més persones 
que volen enriquir el seu temps de lleure amb tallers 
i cursos diversos. 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.

A finals del 2012 es va iniciar l’acord amb els Castellers 
de Sants per utilitzar el seu local i també es va impulsar 
la realització de tallers a la Masia del Rellotge.

Tornem a destacar que durant el darrer trimestre del 
2012 s’ha fet rècord històric d’inscripcions, arribant a 
4.500 persones inscrites.

Renovació Consell Centres Cívics. 

El procés de renovació del Consell de Centres Cívics, 
òrgan màxim de participació del teixit associatiu, 
va finalitzar durant el 2012. Les entitats escollides 
després del procés d’elecció són: Sants 3 Ràdio, 
Coordinadora Associacions per la Llengua, Col•lectiu 
Artistes de Sants. 

TANDES
17
12
35
19
35
35
51
12
4
2

87

INSCRITS
107
68

102
170
529
404
670
124
54
13

1.092

ENTITATS
CATALUNYA ESCACS CLUB 
CASAL ARTESÀ D’HOSTAFRANCS
DIESI ESCOLA DE MÚSICA
ESCOLA DE MÚSICA FARRÉ
ESBART CIUTAT COMTAL          
INSTITUCIÓ MONTSERRAT
“LA COMPANYIA” 
ESCOLA DE CERÀMICA “LLUNA DE FANG”                 
CASTELLERS DE SANTS
SANTS 3 RÀDIO
CEIP BARRUFET

TIPUS DE COL•LABORACIÓ
activitat pròpia
activitat pròpia i espai
activitat pròpia i espai
activitat pròpia i espai
espai
espai
activitat pròpia
activitat pròpia i espai
espai
activitat pròpia i espai
espai

Col•laboració	de	les	entitats	en	els	cursos	i	tallers	de	Cotxeres-Casinet:

TOTALS        3.333              309
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2.2 EIXOS DE TREBALL

CASAL ARTESÀ D’HOSTAFRANCS

CASTELLERS DE SANTS

CATALUNYA ESCACS CLUB

CEIP BARRUFET

CENTRE SOCIAL DE SANTS

DIESI ESCOLA DE MÚSICA

ESBART CIUTAT COMTAL

ESCOLA DE MÚSICA FARRÉ

INSTITUCIÓ MONTSERRAT

“LA COMPANYIA”

ESCOLA DE CERÀMICA “LLUNA DE FANG”

POLIESP. SANT MEDIR

SANTS 3 RÀDIO

INSCRIPCIONS TALLERS AMB ENTITATS

2012

68

54

107

1.092

 

102

529

170

404

670

124

13

2011

17

 

94

952

 

112

478

67

298

672

128

35

7

2010

11

 

85

976

 

144

438

 

208

675

133

18

2

2009

 

 

91

725

5

131

283

 

126

582

113

47

5

TOTALS INSCRIPCIONS AMB ENTITATS             3.333        2.860 2.690   2.108

TOTALS INSCRIPCIONS TALLERS            11.814       10.891      10.122        9.590 
     

% D’INSCRIPCIONS DE TALLERS AMB 
ENTITATS RESPECTE EL TOTAL D’INSCRIPCIONS     28,21%      26,26% 26,58%   21,98%

Destaquem que de l’any 2009 
al 2012, l’increment de les 
persones inscrites a tallers 
vinculats amb entitats és del 
58%.

Programació activitats

El valor que més caracteritza i defineix la gestió dels 
centres cívics Cotxeres-Casinet és la implicació de les 
entitats en les activitats que es desenvolupen. Per una 
banda, és un projecte que acull diferents propostes 
d’activitats de les entitats, a les quals dóna suport; per 
l’altra, les entitats s’impliquen en la programació dels 
centres, canalitzant-se fonamentalment a través de les 
comissions organitzadores.

Pel que fa a la programació del 2012, destaquem la 
celebració de Firentitats, el marc incomparable on les 
entitats disposen d’un espai privilegiat com són els carrers 
de Sants i Creu Coberta per poder fer visible la tasca del 
teixit associatiu dels nostres barris. Justament per això, 
dins de Firentitats s’emmarquen activitats d’important 
rellevància com és la 2a Festa Intercultural -que es va 
integrar totalment a la fira- i la 2a Marató de Donació de 
Sang.

També cal destacar novament l’Open Internacional 
d’Escacs, que continua considerant-se  per la Federació 
espanyola d’escacs com el millor torneig de l’Estat, tant 
pel que fa a la participació, com a l’organització.

Sobre la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de 
Sants, aquest any cal destacar un augment molt important 
de les obres presentades al concurs de curts que s’han 
presentat al festival. En l’edició del 2011 es van presentar 
un total de 163 curtmetratges, mentre que en l’edició del 
2012 se’n van presentar 265.

Pel que fa a la Pau Sense Treva, al 2012 es va celebrar 
el 25è aniversari de l’activitat amb un recull de fotografies 
i un treball amb les escoles.

En l’organització del Carnaval s’ha introduït un canvi 
important a causa de la gran quantitat de comparses que 
van participar en l’edició del 2012. Això ha fet necessària 
la creació d’una comissió específica per establir criteris 
de participació a la rua i normativa del Carnaval del 2013.

LES COMISSIONS ORGANITZADORES SÓN ESPAIS DE TREBALL I 
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS.
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2.2 EIXOS DE TREBALL

Cessió d’espais

Pel que fa a la cessió d’espais, el 2012 s’ha continuat amb la política de prioritzar activitats d’entitats del Secretariat, del 
districte, fires i altres activitats socioculturals de ressò per a la ciutat. Al mateix temps, s’han reduït les festes particulars. 

S’ha tornat a fer una revisió de les normes reguladores de la cessió d’espais. S’han modificat alguns punts, sobretot 
els que fan referència a temes relacionats amb esdeveniments extraordinaris. 

També s’han incorporat el full de sol•licitud, la normativa i el mecanisme de tramitació a l’apartat de cessió d’espais de 
la pàgina web Cotxeres-Casinet 

Comunicació

Hi ha hagut un descens generalitzat en el nombre de visites a la pàgina web del centre: més del 18% al web principal 
i al de l’Open, i superior al 5% al web de tallers. L’excepció ha estat el web dedicat a la Marató de terror, que ha 
augmentat un 6,83%.

En el cas del web de l’Open, creiem que el descens es deu a l’aparició de més pàgines web que donen cobertura al 
torneig.

El nou disseny de la pàgina web del projecte està articulat en una pàgina principal, actualitzada 2 o 3 vegades per 
setmana amb informació de les nostres activitats i també d’activitats alienes a la nostra programació. A la resta de 
pàgines es fa una actualització en dates pròximes a l’acte, o quan hi ha novetats a destacar, i en el cas de l’Open 
d’escacs, durant la celebració del torneig aquesta actualització és diària. Totes les activitats del projecte tenen pàgina 
web pròpia. 

Seguint el criteri que vam començar el 2010, hi ha hagut una reducció de la publicitat en paper pel que fa al 2012, amb 
la finalitat d’optimitzar els recursos dels quals disposem.

I per últim cal destacar que s’ha iniciat el treball en xarxes socials amb la presència a twitter i facebook del projecte 
Cotxeres-Casinet i setmanalment anunciem per aquest mitjà tant les activitats del projecte, com les que considerem 
que són d’interès.

D’acord amb el reglament de Cotxeres-Casinet i els pactes de cogestió entre el Districte de Sants-Montjuïc i el 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, on s’indica que els espais són gratuïts per a les entitats, 
destaquem que l’import total de les cessions d’espais per a les entitats del Secretariat que s’han beneficiat d’aquesta 
gratuïtat té un valor de 92.000 €.

Districte de Sants Montjuic 
5%

Administració Pública
 5%

Privats 
5%

Entitats del Districte 
1%

Entitats del Secretariat SHB 
54%

Entitats 
82%

Entitats de la ciutat i altres
27%

Corporatius 
3%
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Gestió esportiva
Evolució 2012

Al llarg de l’any 2012, el nombre de persones 
abonades als centres esportius municipals de 
l’Espanya Industrial i de la Bordeta ha registrat una 
davallada respecte a l’any anterior, tot i que han 
mantingut unes xifres força estables al llarg de tots 
els mesos, a excepció de l’agost i el desembre, 
els dos mesos més complicats dels darrers anys. 
Les mitjanes d’abonaments han estat inferiors que 
l’any anterior, de manera que s’ha comptabilitzat 
una davallada que oscil•la entre les 200 i les 300 
persones.

Cal destacar, com element a tenir en compte, el 
canvi de política en la quota de les persones 
aturades, en la qual s’ha reduït de manera dràstica 
l’ajut que rebien i que s’ha vist reflectit de manera 
aguda en el nombre de persones abonades 
vinculades a aquesta fórmula.

Aquests fets, sumats al context de crisi econòmica, 
són els motius principals als quals atribuïm aquesta 
davallada.

2.2 EIXOS DE TREBALL

Al llarg de tot l’any hem orientat els esforços en la 
fidelització de persones abonades a la instal•lació 
i a la contenció de despeses; en un entorn de 
crisi i ubicats en una reduïda àrea geogràfica 
on competeixen diferents gestores públiques i 
privades, hem apostat pels clients que ja tenim. Tot 
i així, s’han seguit fent campanyes de captació per 
donar cabuda a tot aquell públic potencial que es 
vol iniciar en la pràctica esportiva o bé canviar de 
centre.

La línia de captació ha vingut marcada per 
la reducció en les barreres d’entrada, reduint 
la matrícula en l’abonament, ja que l’entorn 
competencial directe ha orientat les campanyes en 
aquest sentit, obligant a treballar en termes similars 
per mantenir la competitivitat.

Hem treballat molt localment la publicitat estàtica 
per arribar directament a l’usuari final, mantenint 
també els convenis amb ràdio i premsa local.

Evolució persones abonades CEM l'Espanya Industrial

Evolució persones abonades CEM la Bordeta
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2.2 EIXOS DE TREBALL

Serveis i activitats

En aquest bloc, el triatló indoor Atles es consolida com l’activitat de gran format que 
centralitza el protagonisme d’aquest segment. L’edició del 2012 va tornar a omplir 
totes les places de participació, es van incorporar nous circuits, es van augmentar 
els patrocinadors i se’n va fer una valoració que millora en cada edició.

La graella d’activitats ha estat actualitzada com cada temporada. Per exemple, 
al CEM la Bordeta s’han incorporat modalitats com la natació terapèutica, les 
minisessions de 15’ d’estiraments i abdominals a la sala de fitness i l’optimització 
dels horaris adaptant-los a la demanda.

En relació al servei d’estètica i massatge, s’ha augmentat el nombre d’hores 
ofertades a causa de la centralització d’aquest servei del CEM l’Espanya Industrial, 
conseqüentment això ha generat un increment d’ingressos en aquests serveis. 
Com a novetats del servei, s’han incorporat la pressoteràpia i la cavitació, que han 
tingut molt bona acollida per part de les persones usuàries.

Promoció esportiva

Dividim la promoció esportiva en tres 
apartats bàsics: els programes d’accés 
a instal•lacions i serveis, gestió d’espais 
(pista) i organització de macroactivitats 
obertes.

Valoració global de l’any 

Com a valoracions del 2012, cal posar de relleu que ha estat un any 
complicat, en el qual la crisi econòmica s’ha aguditzat a zones amb 
rendes baixes. En aquest sentit, les tensions mensuals de tresoreria 
han obligat a recórrer a enginyeria econòmica per poder fer front als 
pagaments. 

Destaquem dos elements importants en la posada en marxa d’un nou 
pla de formació a la nostra organització: d’una banda, el protagonisme 
del català en tots els departaments i, de l’altra, la creació del Carnet 
Intern Formatiu al departament d’esports.

AMPA JOAN PELEGRÍ

BIM

U.E.SANTS

MAGIC SANTS FUTSAL

CMX

ESC. JOAN PELEGRÍ

JAC SANTS

AMPA MARISTES

C.E.JUVE

ASSOC. JOIA

CE HANDBOL BCN SANTS UBAE

ACE SANSUR

BAM

BONIFICACIONS ENTITATS 2012

Cost total

1.642,74

1.359,12

1.916,30

9.823,26

1.768,15

12.106,38

34.783,78

1.886,56

587,90

1.074,14

16.695,08

6.792,04

22.761,25

Bonificació 
Secretariat

453,55

339,95

547,41

2.877,78

530,45

3.565,67

9.965,68

521,09

176,41

322,29

4.588,10

1.996,38

6.650,32

Cost entitats

1.189,19

1.019,17

1.368,89

6.945,48

1.237,70

8.540,71

24.818,10

1.365,47

411,49

751,85

12.106,98

4.795,66

16.110,93

Entitats del Secretariat usuàries dels 
centres esportius 

113.196,70       32.535,08     80.661,62
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2.2 EIXOS DE TREBALL

Coordinació associativa
A partir de la realització del Pla de participació del Secretariat al 2008, una de les línies estratègiques de 
la federació ha estat l’impuls de la coordinació i participació de les entitats i el reforç del paper de referent 
ideològic de la federació. 

La coordinació associativa és un dels eixos més importants de treball durant el 2012

   Ús social de la llengua catalana
Aquest és un espai de coordinació associativa que actualment es vehicula a través de 3 projectes que tenen 
en comú la defensa i la promoció del català: el Projecte Parlem, el programa Xerrem i el Correllengua.

Projecte Parlem

Presentació

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. 

En aquestes trobades, s’afavoreix la integració 
lingüística de l’aprenent/a, ja que aquest projecte 
té una gran potencialitat socialitzadora. 

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.

Objectius

L’objectiu del Projecte PARLEM és promoure 
l’ús social del català entre les persones que 
no el parlen, especialment entre les persones 
immigrades i, de retruc, afavorir la integració i 
socialització d’aquests col•lectius. 

S’han format 54 parelles lingüístiques que han 
compartit com a mínim 27 trobades. Del total de 
parelles, 47 han fet més de 27 trobades.

Un mosaic de 15 nacionalitats ha aglutinat la 
procedència dels aprenents, amb una àmplia 
representació de persones espanyoles i també 
hispanoamericanes. 

Activitats

Les activitats ordinàries del Projecte Parlem s’han 
centrat en el seguiment del funcionament de les 
parelles lingüístiques per part dels “tutors”, que 
s’encarreguen de resoldre les incidències que 
puguin sorgir i que també recullen els suggeriments 
dels integrants de les parelles lingüístiques.

Entre les activitats programades per dinamitzar el 
Projecte Parlem destaquen: 

Assistència assemblea general de la CAL. Assistència 
de voluntaris de les parelles a la sala de l’Orfeó 
Gracienc. Febrer 2012

Premi Joan Coromines a Mataró. Assistència de 
voluntaris i aprenents. Abril 2012

Sortida a Ripoll (inici del Correllengua). Acte en 
commemoració del 5è aniversari del traspàs de Lluís 
M. Xirinacs. Juny 2012

Marxa de torxes. Participació en aquesta activitat 
reivindicativa celebrada pels carrers dels barris de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Setembre 2012.

Presentació del Correllengua. Acte literari a Abacus 
Hostafrancs. Octubre 2012.

Correllengua 2012. Presència del Projecte Parlem. 
Octubre 2012

Recerca de parelles lingüístiques en escoles a través 
dels AMPA. Constant 2012
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Evolució 2012

Comerços compromesos amb el català

Durant el 2012 s’ha ampliat la coordinació amb altres entitats i federacions de comerciants i comerciants 
individuals amb la finalitat de sensibilitzar els comerços en el foment de l’ús del català i, al mateix temps, 
aconseguir major difusió del Projecte Parlem.

S’ha ideat una campanya, “Comerços compromesos amb el català”, per visualitzar aquells establiments 
sensibles amb l’ús de la llengua catalana, tant pel que fa a la retolació, com en l’atenció al públic o altres 
aspectes. S’ha editat una guia amb més de 100 comerços adherits i, a més, cada establiment té al seu 
aparador un distintiu que l’identifica com a “comerç compromès amb el català”.

Valoració

La valoració del Projecte PARLEM és molt positiva. 
Ha tingut una bona acollida i ha esdevingut 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.). 

La nova edició de la Guia de comerços 
compromesos amb el català, amb més de 100 
establiments adherits, ha significat un element de 
visualització de la campanya molt important.

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. El voluntari 
també entra en contacte amb una altra realitat, 
i ambdós membres de la parella obtenen un 
enriquiment cultural i personal indubtable.

Ja ets
aprenent
lingüístic?

PROJECTE PARLEM

Si vols millorar el teu català, parlar-lo amb 
fluïdesa i perdre la vergonya, pots fer 1 hora 
de conversa a la setmana.

Informació i inscripcions:
Centre Social de Sants
Olzinelles, 30  Tel. 93 331 10 07

Cotxeres de Sants
Sants, 79  Tel. 93 291 87 01

Sants, Hostafrancs i la BordetaSants, Hostafrancs i la Bordeta

Amb la col·laboració de:Organitza:

Sants, Hostafrancs i la Bordeta

COMERÇ 
COMPROMÈS 

AMB EL CATALÀ

PROJECTE PARLEM
L’EDICIÓ D’UNA NOVA GUIA DE COMERÇOS 
COMPROMESOS AMB EL CATALÀ, AMB 
MÉS DE 100 ESTABLIMENTS ADHERITS, VA 
SIGNIFICAR UNA NOVA LÍNIA DE TREBALL 
AL 2012, MÉS ENLLÀ DE LA FORMACIÓ DE 
PARELLES LINGÜÍSTIQUES.
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Projecte Xerrem

Presentació

Al novembre del 2012, el Projecte Xerrem consta 
d’un total de 163 dinamitzadors/es distribuïts en 85 
grups de conversa, amb una assistència regular 
de 7,6 persones/grup, que inclouen més de 600 
persones en procés de parlar català correctament 
i fluida. D’aquestes, un mínim del 41% són 
nouvingudes. Hi ha 96 persones que col•laboren 
com a promotors del projecte en diferents localitats 
del Principat i àmbits relacionats amb la llengua 
catalana. 

D’aquests 85 grups, 13 són considerats externs al 
control de l’equip del projecte Xerrem, ja sigui per 
divergències de criteri en l’aplicació del mètode 
pedagògic o per la voluntat expressa de l’entitat de 
fer l’activitat de manera autònoma

•	 El nombre d’associacions que s’han adherit 
efectivament al programa:

Al llarg de 2012 s’han adherit 28 grups al programa 
i se n’han desvinculat 12, cosa que fa un total de 72 
grups actius (més 13 d’externs). 

Totes les associacions que s’han incorporat o han 
prorrogat el programa durant el període del conveni 
n’han fet una valoració altament positiva.

•	 La valoració dels coordinadors del programa:

Tant el president de la CAL com les persones 
responsables de la formació de voluntaris, de 
la gestió de nous grups i de les tasques de 
manteniment valoren molt positivament l’aplicació 
del projecte a les entitats d’Immigració.
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•	 Relació d’altres actuacions destinades a la 
millora del projecte

Amb independència dels paràmetres de seguiment 
detallats, cal afegir els punts següents: 

El programa Xerrem disposa d’un portal elaborat dins 
la pàgina web de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (http://cal.cat/index.aspx) que conté:

Una relació pública dels llocs oberts per conversar 
en català en grups Xerrem.

Documentació hàbil per a les persones 
dinamitzadores dels grups.

Material didàctic especialment destinat a persones 
nouvingudes amb un baix nivell de coneixement 
del català. 

S’han dissenyat procediments pedagògics i 
materials didàctics específics destinats a Grups 
Xerrem per a persones nouvingudes amb uns 
coneixements lingüístics molt inicials. 

S’ha fet una versió radiofònica del programa amb 
el nom de “Xerrem de festes” dedicat al foment 
de la interculturalitat i a la difusió de l’ús social del 
català. Cada espai té una durada de 20 minuts. 
S’està emetent els dissabtes a les 12 del migdia a 
Sants 3 Ràdio (103.2 FM), en col•laboració amb la 
Taula intercultural.  

S’ha incrementat considerablement el nombre de 
les sessions de trobada i formació d’àmbit local 
per atendre els dubtes i demandes de formació 
dels voluntaris i voluntàries, especialment en el 
tractament de les sessions amb aprenents de 
baixa competència en català.

S’ha desenvolupat l’aplicatiu de base de dades 
d’ús intern per recollir les informacions d’entitats, 
grups Xerrem i persones que estan relacionades 
amb el projecte. 

El projecte Xerrem s’ha desenvolupat d’acord amb 
les institucions del país. En aquest sentit hi ha 
hagut contactes, entre d’altres, amb la directora 
de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya, així com amb el cinquè tinent d’alcalde 
de Barcelona.

S’han dedicat grans esforços a difondre el 
programa. Són bons exemples d’això la presència 
del Xerrem a la campanya Ubica’t de Terrassa, 
a una taula rodona de la UPF i al Simposi pel 
foment de l’ús del català de la Xarxa d’Entitats de 
Catalunya. 

Enguany el projecte Xerrem ha estat reconegut 
amb el Premi Vila de Gràcia.
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Correllengua
Presentació 

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 objectius fomentar l’ús social de la llengua 
en tots els àmbits. També és una eina per donar a 
conèixer la nostra llengua i cultura a les persones que, 
nouvingudes o no, encara no la coneixen, i una manera 
festiva i oberta de celebrar la catalanitat, al carrer, de 
manera desacomplexada i en positiu.

La finalitat és que durant un dia de presència al carrer és 
visualitzi la força de les associacions que treballen per la 
defensa de la cultura i tradicions catalanes

Objectius

Els objectius del Correllengua són els següents: 

1. 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.

MÉS ENLLÀ D’UNES XIFRES 
ESPECTACULARS (MÉS DE 
80 GRUPS DE CONVERSA EN 
ACTIU QUE ARRIBEN A MÉS DE 
600 “XERRAIRES”), AQUEST 
PROJECTE TREBALLA SOBRE 
3 EIXOS: LLENGUA, COHESIÓ 
SOCIAL I PAÍS.

2. Cohesió social. Promoure entorn del Correllengua la relació entre les diferents entitats que vulguin participar 
d’aquesta celebració i el treball en comú.

3. Participació i dinamització. Afavorir la participació de les entitats i la seva dinamització en projectes i activitats 
amb un objectiu comú.
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Activitats

En l’edició del 2012, les innovacions han estat:

• Titelles. Un grup d’animació substitueix el teatre 
de titelles que habitualment organitzava Sants 
Establiments Units.

• Marató de poesia. Col•lectiu d’Artistes de Sants, Grup 
d’Opinió Àmfora i el grup del Premi Amadeu Oller 
presenten una proposta d’espai on tothom que vulgui 
recitar poesia en català pot fer-ho.

• Associació la Coronela de Barcelona. Aquesta entitat 
de recreació històrica s’incorpora a la celebració del 
Correllengua dins de l’acte del parlament, incorporant 
un grau de solemnitat a l’acte reivindicatiu i central del 
dia.

• Taller de Bèlit i Cursa per la Llengua. El Casal 
Independentista de Sants “Jaume Compte” va organitzar 
aquestes dues activitats amb l’objectiu, d’una banda, 
de mostrar aquest joc tradicional català i, de l’altra, 
per evidenciar la implicació del teixit associatiu en la 
defensa del català a través de la cursa.

La resta d’activitats s’han continuat desenvolupant i la majoria d’elles s’han consolidat:

• Ambaixades i construcció del mural. Consolidació de les ambaixades, que dies previs al Correllengua 
van recórrer 8 centres educatius del territori per explicar als infants quin és l’objectiu de la festa. A més, 
13 centres educatius van participar en la construcció del mosaic gegant amb la imatge del Correllengua.  

• Concurs de cartells. Tercera edició del concurs de cartells del Correllengua, s’hi van presentar 10 obres 
de molta qualitat.

• Cantada popular. Es va programar una cantada popular i informal de cantaires oberta a tothom. Aquesta 
activitat va ser un èxit de participació, la Coral Sant Medir va encarregar-se d’organitzar els assajos. 

• Concurs de pintura ràpida. Durant el matí, el Col•lectiu d’Artistes de Sants va organitzar un concurs de 
pintura ràpida per a infants i adults, amb una gran participació.

• Coordinació dels esplais per organitzar la festa infantil. Cal destacar la tasca d’esplais i caus en aquesta 
celebració.

Divendres 26 d’octubre

Acte presentació del Correllengua 2012, dedicat a Lluís Maria Xirinacs a la botiga Abacus d’Hostafrancs. 
Lliurament del premi de la 4a Edició del Concurs de Cartells del Correllengua 2012.
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Dissabte 27 d’octubre

Construcció del mosaic del Correllengua, traca d’inici, mostra de diferents projectes en un espai de carpes, 
xocolatada, contacontes, exhibició de puntaires, rocòdrom, concurs de pintura ràpida, grup d’animació 
infantil, marató de poesia per la llengua, taller de bèlit i campionat d’estirar la corda, actuació del duet Som-
hi, dinar del Correllengua, actuació castellera amb els Castellers de Sants, festa infantil d’esplais i caus, 
cantada popular, presentació de la Coronela, cursa per la llengua, lectura del Manifest del Correllengua 
2012 i parlament de Vicent Sanchís, actuació de diables, ballada de gegants, sopar del Correllengua i 
concert de Gonçal i Pirat’s Sound Sistema. 

Comissió Organitzadora del Correllengua 2012: 

Associació Comerciants i Veïns de Creu Coberta, 

Associació de Veïns Badal-Brasil-Bordeta, 

Associació la Coronela, Agrupament Escolta 

Mossèn Puig i Moliner, Casal Independentista 

de Sants, Castellers de Sants, CAL de Sants, 

Centre Social de Sants, Col•lectiu Artistes de 

Sants, Colla de Diables i Tabalers de l’Escola 

Barrufet, Comissió de Veïns de la Bordeta, Coral 

Sant Medir, Diables de Sants, Gegants de Sants, 

Grup d’Esplai Espurna, Esplai Turons, Grup de 

puntaries del Casal Artesà d’Hostafrancs, Grup 

de puntaires de l’Orfeó de Sants, Grup d’Opinió 

Àmfora, Institució Montserrat, Sants Establiments 

Units, Sants 3 Ràdio, Secretariat d’Entitats de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Terra d’Escudella, 

Unió Excursionista de Catalunya (UEC) de Sants, 

Sants-Montjuïc per la Independència.

MÉS DE 25 ENTITATS FORMEN PART DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA 
DEL CORRELLENGUA, UNA ACTIVITAT QUE AL 2012 HA INCORPORAT 
NOVES PROPOSTES COM EL TALLER DE BÈLIT O LA CURSA PER LA 
LLENGUA.
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     Taula intercultural

Introducció

La taula intercultural estableix relacions entre 
entitats, promou la participació i la reflexió i 
desenvolupa 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. Així, entitats de persones 
de diferents orígens es troben i, entre altres 
coses, defineixen, desenvolupen i s’informen dels 
projectes compartits que tiraran endavant a favor 
d’aquesta interculturalitat.

Tal i com van definir les entitats al llarg del pro-
cés de diagnosi, la taula és positiva, democràtica, 
participativa, proactiva i creativa. És un espai pro-
per, d’expressió i creació compartida, on s’exerceix 
“ciutadania” i és possible reflectir com se senten 
les persones -immigrades i autòctones- en el món 
d’avui i per al món de demà, intercanviar idees, 
debatre-les, el qual respon a necessitats reals i re-
flecteix la societat canviant i diversa on vivim. 

.Objectius

• Disposar d’un espai intercultural de reflexió so-
bre el fet migratori i la interculturalitat.

• Contribuir a una major coneixença, relació i tre-
ball en xarxa entre entitats del territori de dife-
rents orígens.

• Esdevenir un espai de participació real de pro-
posta on s’impulsen projectes des de i per a la 
interculturalitat.

Projectes

Treballar temes sobre estereotips, prejudicis 
i rumors per debatre’ls i deconstruir-los

•	 Juny. Projecte antirumors.  Hem fet un projecte 
per desmentir rumors i estereotips amb les entitats i 
la ciutadania: gimcana antirumors, taller-espectacle 
Catandalus, xapes antirumors, castell antirumors, 
etc. Vam fer-ho coincidir amb la Festa intercultural 
i el Firentitats. 

També vam elaborar material: la xapa, un tríptic i 
el document “Rumors, immigració i Drets Humans”, 
amb arguments que desmenteixen rumors i les 
fonts que hem utilitzat, així com l’exposició “Rumors 
racistes”.  

•	 Tot l’any. Xarxa BCN antirumors. Des de l’inici 
estem participant molt activament a la xarxa BCN 
antirumors, som una de les 6 entitats que formem 
part de la Comissió Directora de la Xarxa i hem 
treballat intensament a la comissió “Sensibilització 
i mitjans de comunicació”.

Organització de cursos, conferències i formació 
sobre el fet migratori i la interculturalitat

•	 Tot l’any. Curs d’Agents Antirumors. Hem 

difós i assistit al curs: Interculturalitat, una resposta 
als prejudicis i rumors, organitzat per l’Ajuntament 
de Barcelona. També l’hem portat a Sants, per tal 
que la comissió antirumors de la Taula intercultural 
estigués preparada de cara a les activitats 
antirumors del 2 de juny i les que vinguin.

•	 Novembre. Curs “Noves eines per a l’agent 
antirumors”. El personal tècnic hem assistit a 
aquesta formació, organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona i impartit pel Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals.

•	 Tot l’any. Butlletí intercultural setmanal. Al 
butlletí intercultural hem fet ressò de molts cursos, 
formacions i conferències que s’han organitzat als 
nostres barris i a la ciutat. 

Foment de la Interculturalitat en la cultura 
popular catalana

•	 Març. Tot l’any. Gegants (portadors panjabis). 
Veïns panjabis han seguit participant a una activitat 
tan arrelada a Catalunya com és la gegantera, 
muntant i desmuntant els gegants, aprenent els 
balls, etc. 

•	 Tot l’any. Capgrossos mexicans. La colla dels 
Gegants de Sants i l’Associació Mexicanocatalana 
(Mexcat) han seguit traient els capgrossos 
mexicans que van crear. 

1

2

3
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•	 Juny. La Colla dels Castellers de Sants. 
Després d’haver realitzat tallers, assajos, etc., el 
2 de juny, la Colla dels Castellers de Sants van 
aixecar un pilar antiracista el dia de la Festa 
intercultural i el Firentitats, on van desplegar una 
pancarta que deia “No als rumors racistes”.

Impulsar propostes a favor la interculturalitat i 
la immigració en els mitjans de comunicació

•	 Juny- setembre. Xerrem de Festes. La CAL i 
Sants3Ràdio, amb la col•laboració de la Taula, hem 
dissenyat i dut a terme un altre programa radiofònic: 
el Xerrem de Festes. En aquest, persones de 
diferents procedències xerrem setmanalment en 
català sobre festes i celebracions (de vida, de 
veïnatge, nacionals, tradicionals, etc.) de diferents 
llocs del món, amb l’objectiu de fomentar l’ús social 
del català, reconèixer i valorar la diversitat existent 
i la convivència intercultural.

•	 Seminari “Què fem per la diversitat als 
mitjans?” Hem creat una comissió expressa per 
organitzar aquest Seminari, que té com objectius 
incentivar els presents i futurs professionals 
dels mitjans de comunicació a realitzar un bon 
tractament periodístic sobre la diversitat cultural, 
així com proveir d’eines les persones i entitats 
interessades en aquesta qüestió. 

Participació de la Taula en diferents 
esdeveniments del territori per donar a conèixer 
el treball que s’està fent

•	 Juny. Festa intercultural. Gimcana antirumors, 
contacontes amazigs, tallers, cuines de barri, 
música en directe, danses, jocs i esports del món, 
cerimònia de preparació del te, pilar antirumors, 
espectacles, poesia, teatre, artesania, exposicions, 
mots amagats... Comissió organitzadora: 33 
entitats.

•	 Setembre. Festa de la Mercè. Hem tingut 
presència a la Festa de la Mercè, compartint 
estand amb les coordinadores d’entitats de la 
Marina i del Poble-sec, donant-nos a conèixer.

•	 Octubre. La Bordeta en dansa. Cada any, més 
entitats de la Taula intercultural participen a la 
Bordeta en dansa.

Potenciar el treball intercultural a les escoles i 
a les AMPA

•	 Febrer. Exposició Les paraules immigrades. 
Hem portat aquesta exposició realitzada per 
l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Llobregat de 
l’Hospitalet a 3 centres educatius dels nostres 
barris i els hem fet visites guiades. Han agradat 
tant, que el mateix professorat de dos dels 3 
centres han reproduït aquestes visites a altres 
classes.

•	 Febrer. Exposició Metro-Harraga. Hem portat 
aquesta exposició sobre el trajecte migratori de risc 
que fan joves africans des d’Àfrica fins a Europa, 
de l’Associació La Muga a 2 centres educatius 
formals i un Agrupament Escolta, que han pogut 
gaudir de les visites guiades i d’un dels joves que 
va realitzar aquesta exposició i aquest viatge de 
primera mà.

•	 Novembre i desembre 2012. Exposició 
rumors racistes. La Comissió antirumors ha 
creat la pròpia exposició antirumors, amb dades 
i arguments que desmenteixen rumors vers 
les persones immigrades. Hem difós aquesta 
exposició als centres educatius dels nostres barris 
i hem fet visites guiades a 3 centres educatius del 

territori i a un centre juvenil de l’Hospitalet.

4
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Potenciar el treball intercultural a les escoles i 
a les AMPA

•	 A partir de desembre. Sanitat. Arran de la mo-
dificació de la legislació espanyola en l’àmbit del 
Sistema Nacional de Salut que complica l’accés a 
l’assistència sanitària a certs col•lectius i suposa 
l’exclusió al sistema de salut a les persones comu-
nitàries i estrangeres sense autorització de residèn-
cia, hem creat una comissió perquè aquesta modifi-
cació afecti el mínim possible a Catalunya.

•	 Tot l’any. Accés cultura. Cuidem que el col•lec-
tiu immigrat tingui el màxim d’accés a la cultura –in-
formació, participació, seguiment, etc.

•	 Tot l’any. Reunions mensuals amb Serveis So-
cials. Per tal de tenir un coneixement més acurat 
de la realitat social del territori, des del Secretariat 
(també des de la Taula) ens reunim mensualment 
amb serveis socials per tal de facilitar la incorpo-
ració de persones amb risc d’excluisó social a les 
activitats que organitzem des de la Taula i des del 
conjunt d’associacions dels nostres barris. Per 
exemple, hem apropat infants a esplais i caus del 
territori i a un projecte de la Fundació Avismón, jo-
ves a la festa intercultural, hem creat un projecte de 
reforç escolar; etc.

•	 Manifestos. Estem atents al que passa al nostre 
voltant i de tant en tant, la Taula intercultural sig-
na o elabora manifestos amb l’objectiu d’alertar de 
males pràctiques, fer reflexionar la població, pro-
mocionar les bones pràctiques... en definitiva, fer 
política a favor de la igualtat, la convivència, etc. 
Enguany hem participat, juntament amb una quin-
zena d’entitats més, en l’elaboració del Manifest en 
contra la retallada de drets i l’augment del racisme, 
manifest liderat per SOS Racisme.

Treballar temes sobre estereotips, prejudicis 
i rumors per debatre’ls i deconstruir-los

•	 Juny. Jocs i Esports del món. Dins del marc de 
la Festa intercultural, organitzem jornades esporti-
ves interculturals. Enguany hem organitzat Jocs i 
esports del món, on grans i petits han pogut gaudir 
de tallers de bèlit, criquet i capoeira, potenciant el 
treball de les entitats del barri que s’hi dediquen. 

8
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•	 Accés a l’esport. D’altra banda, s’ha establert un 
acord pel qual persones amb risc d’exclusió social 
puguin accedir als poliesportius que gestionem des 
del Secretariat (l’Espanya Industrial i la Bordeta), 
amb contacte amb serveis socials i l’Institut Barce-
lona Esports.

 Funcionament

•	 Tot l’any. Reunions plenàries. Hem celebrat 
reunions destinades a la coneixença i al treball en 
xarxa a les seus de les diferents entitats.

•	 Tot l’any. Reunions per comissions. Les co-
missions de treball ens hem anat reunint per tal de 
tirar endavant els diferents projectes. 

Aquestes són les comissions actives d’enguany: 
comissió antirumors i exposicions, comissió festa 
intercultural, comissió cuines, comissió ràdio, co-
missió sanitat, comissió seminari.

    Serveis

      Seguim oferint una sèrie de serveis:

•	 Tot l’any. Servei d’intercanvi lingüístic. Espai 
on persones amb ganes de practicar i/o fer practicar 
alguna llengua i conèixer gent diversa dediquen una 
hora a la setmana a conversar amb una altra perso-
na, aprofitant la riquesa lingüística i cultural existent. 

•	 Tot l’any. Espai de suport i assessorament 
psicològic. Aquest projecte pretén facilitar una 
inclusió més satisfactòria, saludable i amb més re-
cursos; enguany, i després de rebre força demanda, 
per a tots els públics. 
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LA FESTA INTERCULTURAL VA SER UNA DE LES ACTIVITATS MÉS 
RELLEVANTS D’AQUEST ESPAI DE COORDINACIÓ QUE TREBALLA DES 
DE I PER A LA INTERCULTURALITAT.
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  Comissió sectorial de 
  cultura popular 

El 2004 es va iniciar la coordinació d‘una activitat 
conjunta que aglutinés les manifestacions de cultu-
ra popular i tradicional catalana, encapçalada per 
les següents comissions del Secretariat: la Colla de 
Geganters de Sants, els Castellers de Sants i els 
Diables de Sants. Aquesta activitat anual és Fes-
te al carrer, que des del 2006 s’ha consolidat com 
una activitat de qualitat que se celebra de manera 
alternativa als diversos barris del Districte.

Fes-te al carrer sorgeix de la intenció de crear una 
activitat de prou qualitat i dimensió perquè resultés 
atractiva per al veïnat i que, a més, fes visible la 
cultura popular als nostres barris. El coneixement 
mutu que al llarg dels anys s’ha anat creant en-
tre els Diables, els Geganters i els Castellers va 
propiciar l’aparició de la idea d’aplegar forces per 
aconseguir un aprofitament de sinergies.

Aquesta activitat ha comptat amb el suport del Dis-
tricte Sants-Montjuïc i amb la coordinació del Se-
cretariat d’Entitats.

    Taula de gent gran
El Secretariat coordina les aules obertes de formació de gent gran de Sants, Hostafrancs i la Bordeta amb la 
finalitat d’oferir-los suport administratiu, optimitzar recursos i proposar activitats conjuntes, entre d’altres inicia-
tives. 

En relació a la nova línia iniciada al 2012, la Taula intercultural del Secretariat va programar una xerrada sobre 
rumors i estereotips que va presentar una entitat de la Xarxa Barcelona Antirumors, també s'ha coordinat una 
visita a l'exposició sobre “Impressionistes” al CaixaFòrum. A més, per al 2013, s’ha projectat la xerrada de l'histo-
riador Agustí Giralt per presentar el llibre Del somni al silenci, de la col•lecció Riera de Magòria, de monografies 
d’història local. 

Trajectòria de Fes-te al carrer:

2004 Inici de l’activitat a Sants

2005 Fes-te al carrer coincideix amb l’edició de Fi  
rentitats, la manifestació pública col•lectiva   
més important del nostre món associatiu

2006 El barri de la Marina acull l’edició de Fes-te   
al carrer i es determina que l’activitat serà   
itinerant de manera anual pels barris del Dis  
tricte

2007 Se celebra a Sants, coincidint amb Firentitats

2008 Fes-te al carrer arriba al Poble-sec

2009 Novament se celebra a Sants

2010  Fes-te al carrer arriba a la Marina

2011  Fes-te al carrer se celebra a Sants, coincidint  
 amb Firentitats

2012  Fes-te al carrer se celebra al Poble-sec

COM  A  NOVETAT DEL 2012, HEM OFERT A LES AULES OBERTES LA POSSIBILITAT 
DE PODER APROFITAR ALGUNES DE LES XERRADES QUE EL SECRETARIAT TÉ 
POSSIBILITAT DE GESTIONAR PER TAL D’AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA 
FORMACIÓ DE LES AULES I ABARATIR-NE LES DESPESES.
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     Taula d’esports
Durant la temporada 2012, la Taula d’esports ha continuat amb la 
dinàmica de reflexionar sobre els diferents aspectes de la pràcti-
ca esportiva als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i, a més, 
ha destinat esforços a la determinació i posada en marxa del Pro-
jecte “Som escola, fem esport”, adreçat a la realització d’activitats 
esportives per a nois i noies en edat escolar. 

Aquest projecte ha comportat una necessària coordinació entre 
les entitats esportives implicades, així com l’establiment de línies 
de treball amb els centres educatius participants i amb el Consell 
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc.

A més, la Taula d’esports ha estat atenta a la proposta d’inversió 
municipal en equipaments esportius, ha estudiat les possibilitats 
de fer ús d’algun espai per a l’esport a Can Batlló, ha programat 
la presència de les entitats de la taula a Firentitats i ha obert nous 
temes de debat com l’esport femení i les ofertes per a adoles-
cents i joves.

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.

EL GRAU DE PARTICIPACIÓ DEL SECRETARIAT EN ELS DIVERSOS 
PROJECTES QUE S’ENUMEREN A CONTINUACIÓ NO ÉS HOMOGENI: 
CADA PROJECTE REQUEREIX UN DETERMINAT NIVELL D’IMPLICACIÓ. 

Aquests són els projectes en els quals hem participat durant el 2012:

Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Des de l’any 1877, i de manera intermitent du-
rant alguns períodes, es van celebrar els Jocs 
Florals en els nostres barris amb una carac-
terística comuna: sempre es desenvoluparen 
en el marc de les Festes Majors, fossin les de 
Sants o les d’Hostafrancs. 

Els objectius bàsics dels Jocs Florals són la pro-
moció de la literatura i especialment, de la po-
esia. D’altra banda, un dels nostres objectius és 
incrementar el ventall de propostes culturals de 
les Festes Majors dels nostres barris. 

L’any 2010 es van recuperar els Jocs Florals 
als nostres barris. 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 Fe-
deració 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 esde-
vingui ferma per al conjunt dels barris. 

Al 2012, en total es van registrar 72 obres i 41 
participants, amb un lleuger augment de partici-
pació respecte de l’edició anterior.

L’acte de lliurament dels premis es va realitzar 
el 13 de setembre, i 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 realit-
zar a la Sala de Plens de la Seu del Districte de 
Sants-Montjuïc.

Convocatòria dels

JOCS FLORALS
de SANTS
HOSTAFRANCS
i LA BORDETA

2012

www.elsjocsflorals.cat
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Espai de deures

El fracàs escolar és un fenomen complex i 
multifactorial que requereix respostes coordinades 
des de diferents vessants i que estableix aspectes 
com l’absentisme, la desmotivació, nivells baixos de 
competències bàsiques i l’abandonament escolar 
prematur d’alguns alumnes.

Des del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta creiem que aquesta problemàtica cal 
abordar-la principalment des de l’àmbit educatiu i 
social, i és aquí on podem incidir, implicant el teixit 
associatiu. 

Com a resposta a aquesta necessitat, s’ha creat el 
projecte Espai de deures, amb el suport del Districte 
de Sants-Montjuïc. Aquest projecte ofereix espais de 
trobada entre alumnes i persones adultes que els 
acompanyen a l’hora de fer els deures i d’estudiar. 

Intercanvi amb Montpeller

Entre els dies 25 i 28 de maig una delegació de Mont-
peller, integrada per cinc col•lectius diferents dels àm-
bits de la cultura i l’esport s’instal•laren als nostres 
barris en el procés d’intercanvi que vàrem iniciar l’any 
2011 en una visita a Montpeller. 

A poc a poc, el projecte va creixent en nombre de par-
ticipants. El regidor del Districte va rebre tota la dele-
gació al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i 
ens oferí una visita guiada a dependències de l’edifici 
municipal. L’intercanvi es clogué amb una sessió ma-
tinal esportiva i cultural al CEM l’Espanya Industrial. 

El projecte seguirà l’any 2013 a Montpeller.

Enregistrem la memòria

Durant el 2012, s’han tornat a realitzar 
entrevistes a gent dels nostres barris amb un 
equip coordinat per un historiador expert en la 
història local de Sants i el treball tècnic de Sants 
3 Ràdio. S’han realitzat 24 entrevistes a veïns i 
veïnes de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

Aquestes noves entrevistes s’han centrat en tres àmbits de la història de Sants: els comerços, les lluites veïnals 
i l’esport. Durant el 2013, continuaran les entrevistes, aquesta vegada centrant-se en la història dels gitanos 
d’Hostafrancs, el Sants cooperatiu i les associacions culturals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Els programes es començaran a emetre per Sants 3 Ràdio al gener de 2013. També s’editaran, de nou, 500 CD 
amb els programes d’aquesta nova edició, un material que serà distribuït gratuïtament als veïns i veïnes del barri 
interessats en la història local des de la ràdio i des de Cotxeres de Sants.

2.2 EIXOS DE TREBALL
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Encontre amb Basurto

Una delegació de les comissions de cultura popular del Secretariat 
integrada per castellers, diables i geganters es desplaçà el cap de 
setmana del 10 d’octubre a Basurto (Bilbao) per participar en una 
trobada de cultura popular amb l’entitat Beti Jai Alai i l’Ajuntament de 
Bilbao. 

La sortida va representar una magnífica oportunitat de relació entre 
les dues realitats culturals. Durant FirEntitats 2013, la delegació bilba-
ïna ens visitarà i oferirà la seva actuació.

Monografies	d’història	local

Després de molt de temps treballant per poder posar en marxa la 
col•lecció de Monografies d’història local dels nostres barris, podem 
dir que a finals del 2012 es va poder presentar el primer volum de la 
col•lecció “Del somni al silenci. Segona República i Guerra civil”, es-
crit per l’historiador santsenc Agustí Giralt. 

El llibre va tenir una gran acollida des del moment de la seva presen-
tació i va comptar amb un pròleg de l’escriptor Matthew Tree.

Banc del Temps

El Secretariat ha acompanyat l’Associació de veïns Joan Güell en el 
procés de creació del Banc del Temps de Sants, un projecte al qual 
hem donat suport en diversos aspectes: 

• Contacte amb diverses entitats: associacions de veïns, FAECH, 
Castellers de Sants, etc.

• Suport en l’elaboració i difusió de materials publicitaris.

• Presentació del projecte en diferents comissions i taules de co-
ordinació d’entitats. 

• Presència també a les instal•lacions esportives.

• Finançament: suport en la recerca de finançament del projecte.

Banc de Temps 

Un banc molt especial que funciona sense diners! 
Intercanvi de coneixements, serveis i habilitats 

Funciona sense diners

Els 4 punts bàsics

1
Què s’intercanvia?2
Coneixements
Serveis
Habilitats

En quins valors es basa?3
Cooperació
Confiança
Solidaritat

Requisit4
Ser major d’edat

http://bancdetempsdesants.wordpress.com

de Sants

bdtsants@gmail.com@
PARTICIPA-HI!

2.2 EIXOS DE TREBALL
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La Bordeta en Dansa

El 15 de setembre de 2012, la Plaça Celestina Vigneaux va ser l’epicentre de La Bordeta en dansa. Aquesta 
celebració esdevé l’acte unitari de cloenda de la Festa Major de la Bordeta. La convivència, la gastronomia i 
la dansa van ser les protagonistes de la festa. 

En aquest esdeveniment es va presentar una mostra gastronòmica de cuines del món a càrrec de diversos 
restaurants, que va complementar les actuacions de dansa, que van ser una mostra molt diversa de balls i 
cultures del món a càrrec de 12 entitats dels barris. Una ballada dels Gegants de Sants va obrir l’acte, mentre 
que el tancament de la festa va anar a càrrec dels Diables de Sants. 

També dins de la festa s’inclou una fira de les entitats del barri que volen participar i cal destacar que s’orga-
nitzen tallers infantils perquè la canalla pugui gaudir de la festa. Concretament joc Scalextric, taller de diables 
i taller de construcció dels capgrossos i gegants de Sants Medir recuperats recentment.

La Bordeta en dansa va tornar a tenir una bona acollida per part del veïnat i dels membres de l’organització, 
de manera que al 2013 aquestes activitats tindran continuïtat.












 


 






 






 













Plataforma Gestió Cívica

La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de gestió es-
pecífica d’un equipament de titularitat municipal o d’un pro-
jecte d’intervenció acordada entre l’Ajuntament de Barcelo-
na i el teixit associatiu del territori objecte de la intervenció, 
per la qual una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipa-
ment i/o projecte d’interès general.

El Secretariat continuarà present dins del grup d’entitats 
que conformen la plataforma que treballa per impulsar 
aquest nou model de gestió sociocultural dels equipaments 
municipals, com a entitat de suport, però sense tenir un pa-
per determinant.

Projectes interns

El 2012 hem donat un pas endavant pel que fa a l’organit-
zació administrativa de l’entitat, amb la centralització de la 
seva gestió. 

•	 Unificació	de	la	gestió	administrativa	

Aquesta centralització ens ha fet possible unificar criteris de 
la gestió comptable, gestió de tresoreria, inversions i gestió 
general d’impostos. 

•	 Protecció dades personals

El Secretariat ha optimitzat durant el 2012 la implemen-
tació de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades 
personals de les seves entitats associades i de les dades 
personals relacionades amb les unitats de treball – Atles, 
Secretariat i Projecte Cotxeres-Casinet.

2.2 EIXOS DE TREBALL
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•	 Promoció del català en l’àmbit laboral 

Aquest projecte, iniciat al 2009, té la voluntat d’im-
pulsar el català en l’àmbit laboral de la nostra or-
ganització. Després de 3 anys d’iniciar el projecte 
i realitzar diverses accions per a la promoció del 
català en l’àmbit laboral bàsicament a través de 3 
grans eixos (aprofundiment diagnosi + sensibilit-
zació + seguiment), al 2012 s’obre un període de 
reflexió sobre el projecte i s’impulsa una nova ori-
entació del projecte.

Aquesta nova orientació respon a una consigna 
clara i contundent respecte del posicionament lin-
güístic de l’organització i l’establiment d’un termini 
de 3 anys per assolir que el català sigui la llengua 
vehicular del Secretariat en tots els seus àmbits de 
treball.

Per aconseguir-ho, ens dotarem d’un Pla estratè-
gic de promoció del català al Secretariat d’Entitats, 
en col•laboració amb la Plataforma per la Llengua, 
que ha estat des del principi del projecte assesso-
rant-nos i acompanyant-nos en el procés de con-
solidar el català com a llengua vehicular del Secre-
tariat.

A grans trets, la diagnosi sobre l’ús del català a l’or-
ganització detecta mancances en el personal vin-
culat a la gestió esportiva, especialment en el grup 
de monitoratge esportiu. 

Durant el 2012 vam impulsar les següents accions:

Curs intern de conversa en català

En col•laboració amb el Projecte Xerrem, vam iniciar 
una prova pilot amb un grup de persones treballadores 
de diversos departaments de l’organització, amb uns re-
sultats molt positius. Van realitzar-se 16 sessions d’1,5 
h/setmanals en les quals es va fer conversa en català.

Foment dels cursos amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística

Durant el 2012 vam continuar impulsant la realització de 
cursos homologats de català entre el personal, assumint 
el 100% dels costos d’aquests cursos.

Pla de Formació

El català té un paper protagonista en el pla de formació 
del Secretariat, de manera que s’estableixen paràme-
tres de coneixement i ús per a cada departament. 

Dins d’aquest grup, s’observa que en les activitats 
d’alta intensitat hi ha una major presència de cas-
tellà, mentre que en les activitats de menor intensi-
tat o les infantils, la presència de català augmenta 
considerablement.

2.3 RECURSOS HUMANS

Dades plantilla

Un element destacable en l’anàlisi de la plantilla de la nostra organització és el caràcter de continuïtat que 
presenten tant els elements quantitatius com qualitatius. Aquesta tendència ve determinada per la continuïtat 
que la nostra entitat segueix des de fa anys en la gestió esportiva i cultural.

A continuació presentem diverses gràfiques que se centren en aspectes com el gènere, la ubicació en 
centres de treball, la durada dels contractes i els tipus de jornada.

LA PLANTILLA DEL SECRETARIAT VA TANCAR AL DESEMBRE DEL 
2012 AMB 159 PERSONES TREBALLADORES.

2.2 EIXOS DE TREBALL
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2.3 RECURSOS HUMANS

Personal segons sexe

En aquesta gràfica podem veure el percentatge 
d’homes i dones treballadores de la nostra organització. 

Un any més, el nombre de dones és superior al 
d’homes. Aquesta proporció es manté més o menys 
constant en els darrers anys. 

Relació hores contractades/centres de treball

Si el que fem és valorar les hores de contracte per 
centre de treball, és sens dubte la gestió dels centres 
esportius la que té un pes més important. 

En aquest sentit, observem que el 77% d’hores 
contractades està destinat a la gestió esportiva. 

Per tant, hi ha una diferència important entre la 
distribució del personal segons l’àmbit d’actuació i la 
relació de les hores contractades per cada àmbit de 
treball.

Homes              Dones

Personal per àmbit d’actuació

Observem en primer lloc el percentatge de persones 
treballadores per unitat o centre de treball. 

Com succeeix cada any, el major nombre de persones 
treballadores recau en l’àmbit esportiu, amb un 55%, 
seguit de l’àmbit de la gestió cultural, amb un 40%. 

Aquesta última xifra s’explica a partir de la contractació 
de professorat que imparteix cursos als centres cívics.

55%

5%

77%

16%
7%
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Temporalitat

El 61% del personal del Secretariat té un contracte amb 
caràcter d’indefinit. A aquest bloc hauríem d’afegir els 
contractes fixos discontinus, ja que aquests dos tipus 
de contractació tenen característiques equivalents pel 
que fa a la consideració de temporalitat. 

D’aquesta manera, podem dir que només el 12% de 
de la plantilla té contracte de caràcter temporal. 

Aquesta temporalitat ve marcada majoritàriament per 
les substitucions per incapacitats temporals, baixes 
per maternitat o permisos de sou i feina.

Tipos de jornada

Finalment, pel que fa al tipus de jornada, observem 
que el 70% del nostre personal té jornada parcial. 

La presència del professorat de tallers fa que la 
composició de les jornades a temps parcial sigui 
majoritària al Secretariat. En aquest cas, també s’hi 
suma el personal de la gestió esportiva, amb unes 
característiques similars.  

30%

70%

jornada completa

jornada parcial

Formació

L’any 2012 ha estat l’any de posada en marxa d’un nou pla formatiu a la nostra organització. 

Aquest pla recull les necessitats formatives tant des d’un punt de vista estratègic com des d’un punt de vista 
plenament tècnic.

Nivell estratègic

Té a veure amb la missió i visió de la nostra organització. A partir d’un treball previ, es detecta un 
desconeixement parcial d’algunes de les persones treballadores dels centres esportius sobre què és i què 
representa el Secretariat. A continuació es dissenya una acció formativa tant per a les persones de nova 
incorporació com per a les persones que no coneixen prou l’organització. 

Nivell acompliment

Es treballa tot allò que té relació amb l’acompliment del personal.

 Català. L’ús del català en els nostres centres de treball és un element que ha pres un important   
 protagonisme en aquest nou pla.

 Aspectes tècnics departamentals. S’han identificat els elements per a un desenvolupament òptim  
 de cada departament. Dintre d’aquests elements tècnics destaquem la creació del CARNET     
 INTERN FORMATIU, incorporat en el departament d’esports, que estableix uns criteris comuns i  
 consensuats en la realització de les activitats esportives.

2.3 RECURSOS HUMANS

27%

12% 61%

30%

70%
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Prevenció  de Riscos Laborals

Hem continuat amb el model de funcionament d’altres anys, és a dir, a través d’una empresa contractada per 
a la gestió de la prevenció (ETEGMA). Aquesta fórmula no implica, en cap cas, que no actuem directament 
en la planificació i desenvolupament d’estratègies, formacions i actuacions.

EL SECRETARIAT TÉ UN COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT FORMAT PER 
6 PERSONES: TRES REPRESENTANTS DE L’ORGANITZACIÓ I TRES DE 
LA REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES PERSONES TREBALLADORES. 

Pel que fa a la sinistralitat als nostres centres de treball, durant el 2012 podem observar que hi va haver 6 
accidents amb baixa, exactament igual que al 2011. Hi ha, però, un matís: d’aquests 6 accidents del 2012, 
4 van ser in itinere, és a dir, van tenir lloc de camí a la feina o de tornada a casa, uns moments en els quals 
la prevenció de riscos no pot actuar. Per tant, al 2012 hi va haver 2 accidents amb baixa a les nostres 
instal•lacions, un menys que al 2011.

Als quadres inferiors podem veure la relació d’accidents de treball amb baixa durant el 2012 i el 2011 

gener       febrer       març        abril          maig         juny         juliol         agost        setembre      octubre       novembre      desembre      TOTAL

Lloc de treball

2012

In itinere 1 1

1

1

1

1 4

2

gener       febrer       març        abril          maig         juny         juliol         agost        setembre      octubre       novembre      desembre      TOTAL

Lloc de treball

2011

In itinere 1

1

1 3

3

Finalment, cal destacar que va haver-hi 8 accidents sense baixa durant el 2012, la mateixa xifra que l’any 
anterior. Aquest accidents estan bàsicament relacionats amb cops fortuïts i sobrecàrregues per treballs 
repetitius.

1

2

2.3 RECURSOS HUMANS
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2.4 ACORDS

2.4 ACORDS
Durant el 2012, 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 SECTRETARIAT

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

de suport a les entitats

de cogestió dels centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports.

de gestió del Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial

de gestió i ampliació del Centre Esportiu Municipal la Bordeta 

de foment de la pràctica esportiva dins del Pla de l’esport en edat escolar i esport + 65

Open d’escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Ajuntament de Barcelona. Gerència d’Educació, Cultura i Benestar. Direcció de Serveis de Participació.

infoSecretariat

butlletí electrònic 

formació associativa

Ajuntament de Barcelona. Direcció d’Immigració.

de suport a la Taula Intercultural

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció general d’Acció Cívica i 
Comunitària.

de suport al funcionament de l’estructura central

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

de suport a la Taula intercultural

Generalitat de Catalunya. Direcció General de  Política Lingüística

foment del català en l’àmbit laboral
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2.4 ACORDS

COMISSIONS DE TREBALL DEL SECRETARIAT

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

Comissions del Secretariat

Ajuntament de Barcelona. Departament Participació i Associacionisme

Comissions del Secretariat

Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura

Castellers de Sants

Encontre de cultura popular Basurto-Sants

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Comissions de cultura popular del Secretariat

Diputació de Barcelona. Departament de Cultura

Comissions de cultura popular del Secretariat. Fes-te al carrer.

PROJECTES EN ELS QUALS PARTICIPA EL SECRETARIAT

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

Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades a augmentar el coneixement i l’ús social de la llengua catalana

Projecte Xerrem. Grups de conversa per fomentar l’ús social del català

Enregistrem la Memòria a  Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Correllengua

Ajuntament de Barcelona. Direcció d’Immigració

Projecte Xerrem. Grups de conversa per fomentar l’ús social del català

Ajuntament de Barcelona. Drets Civils

Enregistrem la memòria a Sants, Hostafrancs i la Bordeta
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EL SECRETARIAT FA D’INTERLOCUTOR AMB ENTITATS BANCÀRIES 
PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT D’ACTIVITATS I PROJECTES 
DE LES ENTITATS.

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

Cens entitats de defensa del català. 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. 

2.4 ACORDS

TAMBÉ	HI	HA	COL•LABORACIÓ	AMB	UNA	ENTITAT	BANCÀRIA:

Obra social Fundació “La Caixa”

La Caixa estableix amb el Secretariat un acord per tal de donar suport a les entitats que presentin projectes de 
caire social i/o assistencial i que donin suport a col•lectius en situació de necessitat i de risc d’exclusió.

Us relacionem els diferents projectes que han tingut ajut durant el 2012, amb una aportació  total de 51.400 €

Escola Lluís Vives

Escola Miquel Bleach

Assoc. Cat. Traumàtics Cranioencefàlics (TRACE)

Parròquia Sant Medir

Associació Cívica la Nau

Artixoc

Entitats de lleure 

IES Lluís Vives

Aules Obertes de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

CAL de Sants

Bomberos Humanitarios

Fundació Avismón Catalunya

Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc

Aula Oberta de la Bordeta

Escola de música Ressons

Associació Esportiva Gitana d'Hostafrancs

Assoc. catalana "La Llar" de l'afectat d'esclerosi múltiple

Sants Establiments Units

AFAMMSAM (Assoc. de Familiars de Malalts Mentals de Sants-Montjuïc)

Centre d'Assistència Psicològica de Sants

Càritas Parròquia Mare de Déu dels Dolors

FAECH

Fundació Avismón Catalunya

Ajuts a sortides escolars i a l’adquisició de llibres.

Ajuts a sortides escolars

Art i teràpia per a persones amb dany cerebral sobrevingut

Suport a l’alimentació per a persones en situació de risc

Funcionament anual

Art als IES de Sants

Sants-Olímpic 2012

Ajuts a sortides escolars

Activitats per a la gent gran

Correllengua

Ajut humanitari a Bielorússia

Festa Major d’Avismón i Castanyada al Casinet per a la gent gran

Projecte “la Colla dels Enrotllats”

Visita al CaixaFòrum

Música a l’abast

Activitats esportives per a gent del barri (infants i jovent)

Nou equipament per a l’activitat física de rehabilitació

Festa Infantil - teatre de titelles

Activitats i serveis ludicoculturals per a les famílies cuidadores

Suport psicològic i assessorament a infants nouvinguts

Servei d’alimentació social

Recollida de joguines

Recollida d’aliments



43

2.4 ACORDS

COL•LABORACIÓ	AMB	UNIVERSITATS

Universitat Pompeu Fabra

Col•laboració d’una estudiant d’humanitats en conveni de pràctiques per donar suport a la taula intercultural 
i la taula de coordinació d’AMPA i entitats de lleure.

Universitat de Barcelona

Col•laboració d’un estudiant del Màster en gestió econòmica d’entitats esportives per donar suport a diversos 
departaments de l’organització (màrqueting, comunicació, esports i recursos humans).

2.5 COMUNICACIÓ
Els eixos de treball d’aquesta àrea durant el 2012 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 pàgina web com a canal de 
comunicació de la federació i l’aposta per la comunicació digital amb les entitats associades, amb l’impuls d’un 
nou mitjà de comunicació digital, l’Altaveu.

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.

INFOSECRETARIAT

aquest butlletí, creat al desembre del 2006, ofereix de manera mensual un recull de les novetats del Secretariat 
i del teixit associatiu, activitats dels centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs, l’última hora de 
les instal•lacions esportives de l’Espanya Industrial i de la Bordeta, recursos, convocatòries, etc.

La finalitat principal és consolidar una eina comunicativa entre les entitats i el Secretariat, al mateix temps que 
pugui ser un altaveu de les activitats del teixit associatiu i una font d’informació útil, pràctica i eficaç que faciliti 
el desenvolupament de les seves activitats i l’accés a recursos.

Hi ha hagut un augment dels monogràfics respecte del 2011, de manera que s’han realitzat un total de 6 
monogràfics, que han fet referència a activitats i projectes que requerien un tractament més específic.  

Març 2012 (resultats enquesta formació associativa)

Abril 2012 (cursos formació associativa: captació de fons i obligacions fiscals)

Maig 2012 (Firentitats i Festa intercultural)

Juny 2012 (taller de protecció de dades i firentitats en imatges)

Setembre 2012 (Banc de Temps de Sants) 

Novembre 2012 (formació associativa: cursos 2.0).
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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La CAL juntament amb el Secretariat 

d’Entitats impulsen aquesta campanya 

amb la finalitat de consolidar la presèn·

cia i l’ús del català als establiments co·

mercials dels nostres barris.

Aquesta campanya, iniciada fa un temps, 

s’ha reimpulsat al 2012 i ja compta amb 

98 establiments adherits. La guia recull 

una llista de comerços sensibles amb l’ús 

de la llengua catalana, tant pel que fa a la 

retolació, com a l’atenció al públic o a la 

derivació dels seus clients cap als projec-

tes Parlem o Xerrem.

A més, els comerços adherits llueixen al seu 

aparador o en una part visible de l’establi-

ment un distintiu que certifica la seva adhesió 

a la campanya, com un element que fa visi-

ble la campanya i que indica quins comerços 

són sensibles amb la llengua catalana.

Aquesta guia és una eina de difusió i d’im-

puls del català com a llengua d’acollida i 

també de foment dels petits establiments 

de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Sants, Hostafrancs i la Bordeta

COMERÇ 

COMPROMÈS 

AMB EL CATALÀ

PROJECTE PARLEM

Comerços compromesos amb el català

Cedida pel Museu Etnològic de Barcelo·

na, aquesta exposició ha visitat les instal·

lacions esportives de l’Espanya Industri·

al i de la Bordeta durant el mes de juliol. 

Aquesta exposició recull les estratègies 

de supervivència durant la Guerra Civil 

i els anys posteriors. Es tracten diversos 

àmbits relacionats amb la vida quotidia-

na durant aquell període: l’estraperlo, la 

importància de la ràdio, el racionament 

del menjar i els aliments que menjava la 

població, els problemes de subministra-

ment energètic, les malalties durant la 

guerra, els refugis, etc. 

Aquesta exposició es va impulsar per 

commemorar el 70è aniversari de l'aca-

bament de la Guerra Civil a Catalunya.

Fins al 27 de juliol al CEM l’Espanya In·

dustrial. Parc de l’Espanya Industrial s/n.

Exposició Fam i guerra a 

Catalunya

Arriba el moment de fer un petit parènte-

si per agafar forces per al nou curs.

S’apropa el temps de les festes majors, 

començant per Sants, seguint per la 

Bordeta, les Festes de la Mercè i final-

ment Hostafrancs tanca el període més 

festiu dels nostres barris.

Amb la tardor, tornarem a reprendre el 

ritme habitual de les entitats, per conti-

nuar contribuint amb els nostres projec-

tes i activitats a la millora de la societat.

Malgrat les dificultats del context 

actual, més que mai, les entitats fem 

força!

Del 17 al 26 d'agost, les Cotxeres de 

Sants acolliran la 14a edició de l’Open 

Internacional d'Escacs de Sants, Hosta-

francs i la Bordeta. L'any passat, aquest 

torneig va ser considerat per la FEDA 

(Federació Espanyola d’Escacs) com el 

millor open de l'Estat espanyol.

El bon ritme d’inscripcions fa preveure 

que es podria arribar a la xifra de 700 

participants, que és el sostre que aquest 

any s’ha marcat l’organització per a un 

torneig que registra una línia clarament 

ascendent pel que fa a la participació.

L'Open tornarà a coincidir amb la Festa 

Major de Sants i algunes de les activitats 

complementàries de l'Open s'integren a 

la festa, com ara el passapeces del 21 

d’agost al carrer Guadiana. Aquestes 

activitats tenen l'objectiu de difondre i fo-

mentar el joc dels escacs, no cal inscrip-

ció prèvia per participar-hi.

www.cotxeres.org/open 

Open d’escacs, 14a edició!

Amb més de 200 persones inscrites, el 

torneig d’escacs més internacional co·

mença a escalfar motors!

Tornem al setembre!
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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Dues iniciatives impulsades per un 
ampli gruix del teixit associatiu del 
territori han pres forma per sortir al 
carrer de manera unitària amb motiu 
de la Diada.

Una vegada més, la societat civil dels nos-
tres barris ha tornat a respondre activament 
davant de reivindicacions col·lectives que 
ens afecten com a societat i com a país. 

1a Marxa de Torxes de Sants i el 
Poble-sec

Coincidint amb la Diada, i amb l’objectiu de 
reclamar la independència de Catalunya, 
14 entitats i col·lectius de Sants-Montjuïc 
han convocat una Marxa de torxes per al 
proper dilluns 10 de setembre. La marxa, 
que arrencarà de les Cotxeres de Sants a 
les 22 h, recorrerà l’antic Camí d’Espanya 
i finalitzarà a la plaça del Setge de 1714, 
al Poble-sec, on es llegirà un parlament 
unitari consensuat per la comissió organit-
zadora.

Enguany, la marxa de torxes es realitzarà 
simultàniament a més de 40 localitats de 
Catalunya, configurant un important acte 
d’àmbit nacional. 

Si voleu, podreu adquirir la vostra tor-
xa el mateix dia 10 al vespre a les Cot-
xeres de Sants per només 1 €.  

Junts cap a la manifestació unitària

L’endemà, 11 de setembre, les torres ve-
necianes de la plaça d’Espanya seran el 
punt de trobada de la concentració prèvia 
d’entitats i veïnat de Sants-Montjuïc per 
anar conjuntament cap al centre de la ciu-
tat i sumar-nos a la manifestació unitària 
convocada per l’Assemblea Nacional Ca-
talana. La cita, a les 17 h.

Una Diada reivindicativa

Ja tenim aquí novament la Festa Ma-
jor de la Bordeta.

En aquest territori s’apleguen tres co-
missions de carrers que organitzen les 
seves respectives festes. El tret de sor-
tida de les festes de la Bordeta l’han do-
nat el carrer Jocs Florals i la plaça Sú-
ria, seguidament la festa continuarà a la 
plaça Fènix, que s’allargarà fins al 10 de 
setembre. 

Festa Major de la Bordeta 2012

En l’edició d’enguany s’han rebut més 
de 45 composicions. 

L’àmplia participació en aquest certamen, 
amb obres presentades d’arreu dels Paï-
sos Catalans, novament ha demostrat la 
vitalitat d’aquesta iniciativa cultural. 

El lliurament dels premis serà el proper 
dijous 13 de setembre a la Sala de Plens 
del Districte Sants-Montjuïc a les 19 h.

Jocs Florals 2012

Comencem un nou curs! 
La pausa de les vacances suposa un punt i 
seguit en l’activitat habitual de moltes enti-
tats, tot i que n’hi ha que durant les festes 
majors viuen un període molt intens: ens refe-
rim especialment a les comissions de carrers 
i a diverses entitats de cultura popular. Agost, 
setembre i octubre són mesos de festes ma-
jors als nostres barris, que una vegada més 
són possibles gràcies a l’esforç i la dedicació 
del veïnat i les comissions.

Esforç, dedicació, justícia social, solidaritat... 
Aquests elements són el motor de la societat 
civil i el teixit associatiu: en un context tan de-
licat com l’actual, és important posar de relleu 
–una vegada més- aquests valors. 

CONCENTRACIÓ PRÈVIA D’ENTITATS I VEÏNS/ES DE LA MARINA, 
POBLE-SEC, SANTS, HOSTAFRANCS, LA BORDETA I FONT DE LA 
GUATLLA 
17 HORES A LA PLAÇA ESPANYA (torres venecianes)
Convoquen:

A l’espai de Can Batlló també s’han pro-
gramat activitats populars i festives, entre 
les quals destaca la inauguració de la Bi-
blioteca Popular Josep Pons (diumenge 
16 de setembre de 10 a 14 h).

I com a acte unitari de tancament de les 
festes, tenim La Bordeta en Dansa, que se 
celebrarà el proper dissabte 15 de setembre 
a la tarda a la plaça Celestina Vigneaux. Hi 
trobareu actuacions de dansa, mostra de les 
entitats del barri, mostra gastronòmica, acti-
vitats infantils... Us hi esperem!
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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El proper dissabte 27 d’octubre serà 

el dia que aglutinarà la majoria d’ac-

tes del Correllengua, una gran festa en 

defensa de la llengua i la cultura cata-

lanes. Aprofitem per presentar-vos les 

principals novetats de la programació!
El tret de sortida del Correllengua serà el 

proper divendres 26 d’octubre, amb l’ac-

te de presentació que es farà a la llibreria 

Abacus, dedicat a Lluís Maria Xirinacs. 

L’endemà, la plaça de Sants serà el cen-

tre neuràlgic de totes les activitats, que 

començaran a les 10 del matí amb una 

traca a càrrec de diables i tabalers.Les novetats d’aquest any són molt en-

grescadores: podreu participar en una 

marató de poesia, provar un taller de bèlit, 

atrevir-vos amb una cursa per la llengua, 

un campionat d’estirar la corda... A banda 

d’aquestes novetats, durant tot el dia la 

plaça bategarà d’activitats molt diverses: 

xocolatada, tallers, construcció del mural, 

castellers, diables, ballada de gegants, 

tabalers, puntaires, cantada popular, ro-

còdrom...

I ja al vespre, la lectura del Manifest del 

Correllengua 2012 i el parlament de Vi-

cent Sanchís donaran pas al sopar del 

Correllengua. I per tancar aquesta jorna-

da reivindicativa i festiva, res millor que la 

música de Gonçal i un concert de Pirat’s 

Sound Sistema.
No us perdeu aquesta nova edició del 

Correllengua, ara més que mai!!!Consulteu-ne tota la programació a: 

www.secretariat.cat

Correllengua 2012, a punt!

El Secretariat dóna suport a la inici-

ativa legislativa popular per promou-

re la dació en pagament, la recollida 

de signatures finalitzarà el proper 31 

d’octubre.

Entre el 2007 i el 2011, a l’Estat es-

panyol s’han comptabilitzat més de 

350.000 execucions hipotecàries, afec-

tant majoritàriament els col·lectius més 

castigats per la crisi econòmica. Davant d’aquesta situació, s’està impul-

sant una recollida de firmes per regular 

la dació en pagament, paralitzar els des-

nonaments i promoure el lloguer social.
Feu difusió d’aquesta iniciativa!Recordeu: fins al 31 d’octubre podreu 

firmar al centre cívic Cotxeres de Sants!

Que no t’hipotequin la vida

Un nou curs!Els tallers de Casinet-Cotxeres afronten 

la nova temporada amb unes xifres rè-

cord: amb gairebé 4.400 inscripcions, 100 

més que l’any anterior, l’oferta formativa 

d’aquests centres cívics se situa com una 

de les més potents de la ciutat. La tendèn-

cia és de creixement: més inscripcions, 

més tallers, més entitats que col·laboren 

amb el projecte tant realitzant cursos com 

programant-ne a les seves seus... I com a 

novetats de la temporada, destaquem la 

incorporació de la Masia del Rellotge per 

a activitats relacionades amb la jardineria 

i els horts urbans i la potenciació dels cur-

sos d’idiomes amb dues noves llengües, 

el xinès i l’alemany.
En relació amb els centres esportius de 

l’Espanya Industrial i la Bordeta, aquesta 

tardor han consolidat les 12.000 perso-

nes usuàries. L’oferta actual d’esport, sa-

lut i oci s’amplia aquest curs a l’Espanya 

Industrial amb activitats dirigides de cap 

de setmana, atenent una necessitat de-

tectada per a determinats col·lectius.Malgrat l’entorn de crisi, l’oferta de quali-

tat tant dels centres cívics com dels poli-

esportius han tingut una molt bona acolli-

da en aquest inici de temporada.Diada Castellera

Des que es va fundar la colla, els Cas-

tellers de Sants celebren la seva diada 

durant el mes d’octubre.Encara amb la ressaca de la gran actua-

ció al concurs de castells de Tarragona, 

els Borinots celebraran la diada el proper 

diumenge dia 21 d’octubre. Enguany les colles convidades són els Cas-

tellers de Sant Cugat i els Castellers de Llei-

da. Us animem a omplir de gom a gom la 

plaça Bonet i Muixí, veniu a fer pinya!Plaça Bonet i MuixíDiumenge 21 d’octubre a partir de les 12 h
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2.5 COMUNICACIÓ

PÀGINA WEB WWW.SECRETARIAT.CAT 

La pàgina web del Secretariat, renovada al novembre 
del 2010, ha experimentat una notable consolidació 
com a canal de comunicació amb les entitats 
associades i, per extensió, com a eina de projecció 
externa del Secretariat i de les activitats i projectes del 
teixit associatiu.

L’actualització constant de continguts i informacions 
i la publicació de notícies relacionades amb el teixit 
associatiu generen un important flux de visites al 
web i, al mateix temps, aconseguim donar visibilitat a 
projectes propis o de les entitats.

L’evolució de visites a la pàgina web del Secretariat 
registra una tendència creixent, com mostra la gràfica 
següent: Visites Visites exclusives Pàgines vistes

L’AUGMENT DE VISITES A LA PÀGINA   WEB   ÉS   UN INDICATIU DE LA 
CONSOLIDACIÓ D’AQUEST CANAL COMUNICATIU.

CALENDARI

El calendari del 2013 serà, de nou, comú per a la Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec, per a la Unió 
d’Entitats de la Marina i per al Secretariat. 

La temàtica triada consistirà en la donació de sang, amb el lema “Som donants, ho portem a la sang”, que és 
un eslògan del Banc de Sang i Teixits, una institució amb la qual les 3 federacions treballem conjuntament. 
Aquest element comunicatiu es distribueix entre totes les entitats associades.

MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA:

El Secretariat va participar en la 17a Mostra d’Associacions de Barcelona, 
que es va celebrar el 22, 23 i 24 de setembre a la Plaça de Catalunya. 
Aquesta activitat es realitza sempre coincidint amb les festes de la Mercè 
i es converteix en un gran aparador de la tasca de les entitats. 

Les tres federacions del districte (Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, 
Unió d’Entitats de la Marina i el Secretariat) van tornar a compartir estand. 
Aquesta és una fórmula molt ben valorada per les tres federacions, ja que 
fomenta la comunicació, l’intercanvi, la interacció i el treball en xarxa. 

Es va fer novament una proposta d’estand actiu, en què prenien 
protagonisme les entitats a través de diverses activitats de petit format, 
protagonitzades per un taller d’escacs (Catalunya Escacs Club) i diverses 
activitats infantils (Col•lectiu d’Artistes de Sants, Esplai la Platgeta i 
Agrupament Baden Powell).2013
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Les entitats fem força! 
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L’ALTAVEU

Durant el 2012 s’ha conceptualitzat i treballat tota la part de disseny i programació que ha fet possible ja al 
2013 la posada en marxa de L’Altaveu, el butlletí electrònic del Secretariat. 

Aquest nou element comunicatiu de les entitats i per a les entitats significarà un salt qualitatiu en la difusió 
de les seves activitats i projectes i l'accés a nous públics.

VALORS SECRETARIAT

A partir del mes de novembre, el personal de l’estructura central del Secretariat va incorporar a la signatura 
dels correus electrònics un distintiu amb la campanya “Valors Secretariat” acompanyada d’un missatge. 

L’objectiu d’aquesta acció és sensibilitzar sobre temes molt diversos (sostenibilitat, participació, gent gran, 
català, sobirania, cultura, interculturalitat...) que responguin a valors amb els quals ens identifiquem com a 
organització. Els missatges canvien aproximadament cada mes. 

2.5 COMUNICACIÓ

APARADOR

Durant el 2012, l’aparador de Cotxeres s’ha consolidat 
com un element comunicatiu al servei de les activitats 
de les entitats i del projecte Cotxeres-Casinet. L’impacte 
ciutadà d’aquest aparador és molt signifiactiu, 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.

UNA DE LES NOVETATS DEL 2012 ÉS L’IMPULS DE LA MICROCAMPANYA 
“VALORS SECRETARIAT”, QUE INCORPORA MISSATGES A LA 
SIGNATURA DELS CORREUS ELECTRÒNICS.

Cros Popular de Sants

Taula intercultural

3r Triatló de la Dona de Barcelona

Correllengua

Projecte Parlem

Comissió de sardanes

Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Taula d’esports

3a Caminada Sants-Montserrat

Sants Olímpic

Monografies d’històrial local

Dinar de “La Llar”

Aula Oberta la Bordeta

Centre Social de Sants

La Vinya de Sants

Marxa de torxes

Manifestació de la Diada

Somescola.cat

Materials d’informació i difusió de la cursa

Materials de difusió per a diversos projectes impulsats per la taula

Suport en aspectes de comunicació i difusió de l’activitat

Materials de difusió de l’activitat

Materials de difusió per a la captació de voluntariat lingüístic

Materials de difusió del cicle de sardanes

Suport en aspectes de comunicació i difusió de l’activitat

Material de difusió adreçat a l’alumnat dels centres educatius del territori

Suport en aspectes comunicatius i de difusió

Suport en aspectes comunicatius

Suport en aspectes comunicatius

Materials de difusió d’aquesta activitat

Materials de difusió de la programació trimestral de conferències i activitats

Suport en la difusió del 40è aniversari de l’entitat

Suport en la difusió de les caramelles

Suport en aspectes comunicatius

Materials de difusió per a la convocatòria conjunta de les entitats

Materials de difusió per a la convocatòria conjunta de les entitats

Col·laboració en aspectes comunicatius i de difusió de les activitats i els projectes de les entitats
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SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 
 

COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2012 
 
 
 

1)   Balanços al 31 de desembre de 2012 i 2011 
   
2)   Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis anuals 

acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011 
   
3)   Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis 

anuals acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011 
   
4)   Estats de fluxos d’efectiu corresponents als exercicis anuals 

acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011 
   
5)   Memòria anual de l’exercici 2012 

2.6 MEMÒRIA ECONÒMICA

Nota general a la memòria econòmica. Es pot constatar que la memòria econòmica està dotada de numeració pròpia tot i que se 
segueix inserint la numeració corresponent a les pàgines que ocupa el present dossier.
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SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 

 
 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS  ANUALS ACABATS EL 31 DESEMBRE DE 2012 I 2011 

(en euros) 
     
     
  Notes 2012 2011 
     
OPERACIONS CONTINUADES     
  Import net de la xifra de negocis  12.3 5.337.240,19 5.454.602,79 
    Prestacions de serveis   5.337.240,19 5.454.602,79 
  Aprovisionaments   (-) 217.628,67 (-) 178.489,21 
    Treballs realitzats per altres empreses   (-) 217.628,67 (-) 178.489,21 
  Altres ingressos d'explotació   898.906,67 829.086,85 
    Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   154.766,76 293.928,98 
    Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici  10.3 744.139,91 535.157,87 
  Despeses de personal  12.1 (-) 3.257.657,94 (-) 3.262.173,13 
    Sous, salaris i assimilats   (-) 2.526.190,21 (-) 2.551.304,08 
    Carregues socials   (-) 731.467,73 (-) 710.869,05 
  Altres despeses d'explotació   (-) 2.171.303,08 (-) 2.039.187,04 
    Serveis exteriors  12.2 (-) 2.067.809,76 (-) 1.828.804,23 
    Tributs   (-) 7.262,37 (-) 436,99 
    Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 

comercials  8 (-) 12.119,42 (-) 4.148,61 
    Altres despeses de gestió corrent   (-) 84.111,53 (-) 205.797,21 
  Amortització de l'immobilitzat  6, 7 (-) 398.958,95 (-) 517.812,80 
  Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres  10 14.851,67 14.851,67 
  Altres resultats  12.4 11.199,88 83.736,44 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ   216.649,77 384.615,57 
  Ingressos financers   5.004,97 4.917,06 
    De valors negociables i altres instruments financers   5.004,97 4.917,06 
     En tercers   5.004,97 4.917,06 
  Despeses financeres   (-) 181.551,69 (-) 240.093,94 
    Per deutes amb tercers   (-) 181.551,69 (-) 240.093,94 
RESULTAT FINANCER   (-) 176.546,72 (-) 235.176,88 
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   (-) 256.035,63 149.438,69 
  Impost sobre beneficis   - - 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES   40.103,05 149.438,69 
  Resultat procedent d'operacions interrompudes net d'impostos   - - 
RESULTAT DE L'EXERCICI   40.103,05 149.438,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Notes 1 a 16 descrites en la Memòria formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici 2012. 
 

2 2.6 MEMÒRIA ECONÒMICA
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SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 

  
     

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011 

          
A) ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 

ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011 
(en euros) 

      
      

    Notes   2012 2011 
      
Resultat del compte de pèrdues i guanys  3  40.103,05 149.438,69 
       
      
INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET 

     

Subvencions, donacions i llegats rebuts     - - 
Total ingressos i despeses imputades directament al patrimoni 
net  

   
- - 

       
      
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS      
Subvencions, donacions i llegats rebuts  10  (-) 14.851,67 (-) 14.851,67 
Total transferències al compte de pèrdues i guanys     (-) 14.851,67 (-) 14.851,67 
       
      
TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS     25.251,38 134.587,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Notes 1 a 16 descrites a la Memòria formen part integrant de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de 
l’exercici 2012. 
 

32.6 MEMÒRIA ECONÒMICA
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SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 

  
     

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011 

          
B) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS 

EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011 
(en euros) 

       
       
  

 
 

Reserves 

 
 
 

Romanent 

Resultats 
negatius 

d’exercicis 
anteriors 

 
 

Resultat de 
l’exercici 

 
Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts 

 
 
 

TOTAL 
       

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2010 631.103,26 1.104.168,30 (-) 959.449,19 60.157,76 388.584,69 1.224.564,82 

Ajustament per errors - - (-) 22.691,20 11.489,29 - (-) 11.201,91 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2011 631.103,26 1.104.168,30 (-) 982.140,39 71.647,05 388.584,69 1.213.362,91 

         

         

Total ingressos i despeses reconegudes 2011 - - - 149.438,69 (-) 14.851,67 134.587,02 

Altres variacions del patrimoni net - 152.652,36 (-) 81.005,31 (-) 71.647,05 - - 

              

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2011 631.103,26 1.256.820,66 (-) 1.063.145,70 149.438,69 373.733,02 1.347.949,93 

Ajustament per errors - - - - - - 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2012 631.103,26 1.256.820,66 (-) 1.063.145,70 149.438,69 373.733,02 1.347.949,93 

        

Total ingressos i despeses reconegudes 2012 - - - 40.103,05 (-) 14.851,67 25.251,38 

Altres variacions del patrimoni net - 331.965,07 (-) 182.526,38 (-) 149.438,69 - - 

        

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2012 631.103,26 1.588.785,73 (-) 1.245.672,08 40.103,05 358.881,35 1.373.201,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Notes 1 a 16 descrites a la Memòria formen part integrant de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de l’exercici 2012. 

4 2.6 MEMÒRIA ECONÒMICA
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SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA 

  
     

ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU DELS EXERCICIS ANUALS 
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011 

(en euros) 
   2012 2011 
    
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIV ITATS D'EXPLOTACIÓ    
  Resultat de l'exercici abans d'impostos  40.103,05 149.438,69 
  Ajustaments al resultat  572.773,42 754.401,39 
    Amortització de l'immobilitzat  398.958,95 517.812,80 
    Correccions valoratives per deteriorament  12.119,42 4.148,61 
    Imputació de subvencions  (-) 14.851,67 (-) 14.851,67 
    Ingressos financers  (-) 5.004,97 (-) 4.917,06 
    Despeses financeres  181.551,69 240.093,94 
    Altres ingressos i despeses  - 12.114,77 
  Canvis en el capital corrent  190.306,53 (-) 162.543,14 
    Existències  1.910,00 (-) 3.610,00 
    Deutors i altres comptes a cobrar  41.583,89 31.147,93 
    Altres actius corrents  (-) 2.733,80 579,93 
    Creditors i altres comptes a pagar  196.710,79 (-) 80.537,60 
    Altres passius corrents  1.017,01 (-) 109.434,03 
    Altres actius i passius no corrents  (-) 48.181,36 (-) 689,37 
  Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació  (-) 162.731,02 (-) 209.666,43 
    Pagament d'interessos  (-) 166.001,33 (-) 214.583,49 
    Cobrament d'interessos  1.776,04 4.917,06 
    Cobrament/Pagament per impost sobre beneficis  1.494,27 - 
  Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació  640.451,98 531.630,51 
    
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITAT D'INVERSIÓ    
  Pagaments per inversions  (-) 152.364,51 (-) 251.036,57 
    Immobilitzat intangible  (-) 8.402,18 (-) 653,40 
    Immobilitzat material  (-) 143.962,33 (-) 250.383,17 
    Altres actius financers  - - 
  Fluxos d'efectiu de les activitat d'inversió  (-) 152.364,51 (-) 251.036,57 
    
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT    
  Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer  (-) 390.603,02 (-) 348.206,13 
   Emissió    
    Deutes amb entitats de crèdit  - 36.737,46 
   Devolució i amortització de    
    Deutes amb entitats de crèdit  (-) 390.603,02 (-) 384.943,59 
  Pagament per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni  - - 
  Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament  (-) 390.603,02 (-) 348.206,13 
    
EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI  - - 
    
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS  97.484,45 (-) 67.612,19 
    
    Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici  346.006,89 413.619,08 
    Efectiu o equivalents al final de l'exercici  443.491,34 346.006,89 

 
 
 
 
Les Notes 1 a 16 descrites a la Memòria formen part integrant de l’Estat de Fluxos d’Efectiu de l’exercici 2012. 
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MEMÒRIA ANUAL DE L’EXERCICI 2012 
 
 
 
 

Nota  1  - ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
 

1.1 -    El SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCHS I LA BORDETA (en 
endavant també, el SECRETARIAT o l’Entitat) es una federació d’entitats autònoma, sense 
afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i durada indefinida (N.I.F.: G-58.186.180). 

 
 

1.2 - El domicili social del SECRETARIAT es troba al Carrer de Sants, 79, 08014 Barcelona. 
 
 

1.3 - Constitueix l’objecte social del SECRETARIAT: 
 
 
 Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells. 
 Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i 

democràtic. 
 Col·laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana en els seus diversos 

aspectes: social, urbà, esportiu i d’altres. 
 Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l’accés a la cultura. 
 Promoure tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu per als veïns 

dels nostres barris, així com també treballs de recerca i publicacions que divulguin 
el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats amb els apartats 
anteriors. 

 Promoure i fomentar l’activitat fisico-esportiva sense afany de lucre tot adquirint, 
construint, ampliant i/o gestionant equipaments, si s’escau. 

 
 

1.4 - El SECRETARIAT gestiona: 
 
 

a) Des de març de 1993, i amb la darrera adjudicació de data 31 de maig de 2006 el 
centre esportiu municipal de l’Espanya Industrial, situat al Parc de l’Espanya 
Industrial, s/n de Barcelona. L’actual gestió es realitza en règim de concessió 
atorgada per l’Excm. Ajuntament de Barcelona, segons contracte signat amb 
vigència per un període de 15 anys a partir del 31 de maig de 2006.  

 
 
b) Des de l’1 de març de 2007, el centre esportiu municipal de La Bordeta, situat al 

carrer Noguera Pallaresa, 32-42 de Barcelona, en règim de concessió atorgada 
també per l’Excm. Ajuntament de Barcelona, segons contracte signat amb vigència 
per un període de 30 anys a partir del 18 de febrer de 2002.  
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c) Finalment, el SECRETARIAT gestiona, en règim de co-gestió, amb l’Excm. 
Ajuntament de Barcelona, els centres cívics de les Cotxeres de Sants i del Casinet 
d’Hostafrancs. 

 
 

1.5 - Llevat d’indicació en contrari, la moneda funcional utilitzada en els presents comptes 
anuals és l’euro, amb decimals. 

 
 

 
Nota  2  - BASES DE PRESENTACIÓ 
 
 
 2.1 - Imatge fidel 
 
 

Els comptes anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat i 
es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i principis 
establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.D. 1.514/2007, amb l’objecte 
de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les 
seves operacions, del canvis en el patrimoni net així com de la veracitat dels fluxos 
incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu. 

 
 

Aquests comptes anuals se sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea, i s’estima que seran 
aprovats sense cap modificació. 

 
 
 2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 
 
La preparació dels comptes anuals requereixen la realització per part de la Direcció de 
l’Entitat de determinades estimacions comptables i la consideració de determinats 
elements de judici. Aquests s’avaluen contínuament i es fonamenten en l’experiència 
històrica i altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s’han 
considerat raonables d’acord amb les circumstàncies. 
 
 
Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació disponible a 
la data de formulació dels presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, 
reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys 
de l’exercici en qüestió. 
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Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals son les següents: 
  
 

 Vides útils dels elements de l’immobilitzat intangible i material (Notes 4.1 i 4.2). 
 
 Valors raonables dels instruments financers (Notes 4.4 i 4.5). 

 
 
 2.3 - Empresa en funcionament 
 
 

Al tancament de l'exercici l'Entitat presenta un fons de maniobra negatiu que ascendeix a 
554.570,42 euros (389.344,55 euros al tancament de l'exercici 2011). No obstant això els 
Administradors han formulat aquests comptes anuals seguint el principi de gestió 
continuada ja que consideren que els canvis previstos o esperats en les operacions 
permetran el reequilibri d'aquesta situació. 

 
 
 2.4 - Comparabilitat de la informació 
 
 

Els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2011 s’han formulat d’acord amb l’estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguint en la seva elaboració 
l’aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, 
de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.  

 
 
 
Nota  3  - APLICACIÓ DE RESULTATS 

 
 

   La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2012 formulada per la Comissió 
Executiva de l’Entitat i que haurà de ratificar l’Assemblea es la següent: 

 
 

Base de repartiment:   
Resultat  de l’exercici (benefici)  40.103,05 

   
Aplicació:   

Resultats negatius d’exercicis anteriors  40.103,05 
 
 
 
Nota  4  - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
 

Les principals normes de valoració utilitzades per l’Entitat en l’elaboració dels seus 
comptes anuals per a l’exercici 2012, han estat les següents: 
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4.1  - Immobilitzat intangible  
 
 

L’immobilitzat intangible, que correspon a les aplicacions informàtiques adquirides a 
tercers, es troba valorat a preu d’adquisició, deduïda l’amortització acumulada i les 
pèrdues pel deteriorament de valor. 
 

     
Les aplicacions informàtiques s’amortitzen linealment en un període de tres anys.  

 
 

Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es consideren despeses en 
el moment en què es produeixen. 

 
 

 4.2 - Immobilitzat material 
 
 

L’immobilitzat material es troba valorat a preu d’adquisició, deduïda l’amortització 
acumulada i les pèrdues pel deteriorament de valor. 
 

 
Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al 
compte de pèrdues i guanys. Els costos d’ ampliació, modernització o millora que donen 
lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat productiva 
són capitalitzats com a més valor del bé. 

 
Les despeses financeres directament atribuïbles a l’adquisició o construcció d’elements de 
l’immobilitzat que necessiten un període de temps superior a un any per estar en 
condicions d’ús s’incorporen al seu cost fins que es troben en condicions de 
funcionament.  

 
 

Les amortitzacions es doten per aplicació, sobre el cost d’adquisició, dels següents 
coeficients lineals des del moment en què els elements s’incorporen a l’actiu: 

 
    

 % 
  
Construccions   3,3 
Instal·lacions 12,5 
Utillatge i equipament esportiu 25,0 
Mobiliari 10,0 
Equips informàtics 25,0 
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Per a les inversions realitzades sobre actius sotmesos a reversió (concessions dels centres 
esportius municipals de l’Espanya Industrial i La Bordeta), els coeficients d’amortització 
aplicats estan en funció del període concessional si aquest és inferior a la vida econòmica 
de l’actiu.  
 
 
Al tancament de l’exercici, l’Entitat, avalua el deteriorament de valor dels diferents 
actius, estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és el major entre el seu valor 
raonable i el seu valor en ús. Si el valor recuperable es inferior al valor net comptable es 
dotarà la corresponent provisió per deteriorament de valor amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys. En l’avaluació del deteriorament del valor dels actius de l’Entitat s’ha 
considerat l’existència d’una única Unitat Generadora d’Efectiu (UGE) vinculada a 
l’activitat de promoció esportiva i cultural. 

 
 

 4.3 - Arrendaments 
 

 
  a) Quan l’Entitat és l’arrendatari 
 

 
Els lloguers es classifiquen com a lloguers financers sempre que de les seves 
condicions es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i 
despeses inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els altres 
arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius, els quals són objecte de 
comptabilització amb càrrec al compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es 
meriten. 
 

 
   b) Quan l’Entitat és l’arrendador 
 
 

   Quan els actius són arrendats sota arrendament operatiu, l’actiu s’inclou en el balanç 
segons la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l’arrendament es reconeixen de 
forma lineal durant el període de l’arrendament. 

 
 
 4.4 - Actius financers 
 
 

L’Entitat fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per 
la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat per la qual aquestes inversions han 
estat adquirides. 

 
 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o inferior a un 
any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any. 
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   Els actius financers es donen de baixa en el balanç de l’Entitat quan s’han extingit o s’han 
cedit la totalitat dels drets contractuals sobre fluxos d’efectiu de l’actiu financer, essent 
necessari que s’hagin traspassat substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 
propietat de l’actiu. 

 
 
   Els actius financers de l’Entitat es classifiquen en les categories de: 
 
 

 Inversions mantingudes fins el venciment. 
 Préstecs i  partides a cobrar. 

 
 
   Les inversions mantingudes fins el venciment es valoren inicialment per seu valor 

raonable, que, llevat d’evidència en contrari, serà el preu de transacció, que equivaldrà al 
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin 
directament atribuïbles. En valoracions posteriors es valoren pel seu cost amortitzat. Els 
interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
 
   Els préstecs i partides a cobrar es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat 

que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors 
valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el 
compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, amb excepció 
dels préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a un any que es continuen 
valorant pel seu valor raonable, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no 
sigui significatiu. 

 
 

   Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments dels saldos 
dels comptes que estan classificats en la categoria de préstecs i comptes a cobrar, l’Entitat 
realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici en que el deteriorament s’ha posat de manifest. Les 
reversions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas de produir-se, 
es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en que el deteriorament s’ha 
eliminat o reduït.  

 
 

   Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de correcció 
valorativa després d’analitzar cada cas de manera individualitzada. 

 
 

   Els instruments financers que l’Entitat classifica en aquesta categoria són els següents: 
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 Dipòsits i fiances lliurats a llarg termini 
 
 Operacions d’adquisició de deute subordinat. 

 
 Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos de clients 

per prestacions de serveis. 
 

 Comptes a cobrar per operacions no comercials. S’inclouen saldos amb personal, 
etc. 

 
 
 4.5 - Passius financers 

 
 

L’Entitat fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per 
la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat per la qual aquests passius han 
estat formalitzats. 

 
 

Es classifiquen com a corrents els passius financers amb venciment igual o inferior a un 
any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any. 
 
 
La baixa d’un passiu financer es reconeix quan l’obligació que genera s’hagi extingit. 

 
  

L’Entitat classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de dèbits i 
partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagi 
alguna evidència en contra, correspon al preu de la transacció. En posteriors valoracions 
es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, amb excepció dels dèbits i 
partides a pagar amb venciment no superior a un any que es continuen valorant pel seu 
valor raonable quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
 
Els instruments financers que l’Entitat classifica en aquesta categoria són els següents: 

 
 
 Deutes amb entitats de crèdit mantinguts fins al venciment. 

 
 Proveïdors d’immobilitzat: figuren registrats a l’epígraf de deutes a curt termini, 

altres passius financers. 
 

 Dèbits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per prestacions 
de serveis. 

 
 Dèbits per operacions no comercials. S’inclou, entre d’altres, saldos amb personal, 

etc. 
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 4.6 - Impost sobre beneficis 
 

 
El SECRETARIAT, entitat sense ànim de lucre segons preveuen els seus estatuts, es troba 
subjecta i parcialment exempta de l’Impost de beneficis. L’àmbit de l’exempció no abasta 
els rendiments d’explotacions econòmiques, els increments patrimonials ni els derivats 
de la cessió de patrimoni. 
 
 
La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma 
de l’impost corrent que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base 
imposable de l’exercici i després d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, 
més la variació dels actius i passius per impostos diferits. 
 

 
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que 
s’identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o pagar per les diferències 
entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases 
imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no 
aplicables fiscalment. Els esmentats imports es registren aplicant a la diferència 
temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los 
o liquidar-los. 
 

 
Per la seva banda, els actius per impostos diferits identificats amb diferències 
temporànies només es reconeixen en el cas que es consideri probable que l’Entitat tingui 
en el futur suficients guanys fiscals contra els que poder fer-los efectius, o bé existeixen 
passius per impostos diferits, amb el límit d’aquests últims, comptabilitzats amb el 
mateix termini de reversió. 
 
 
Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant 
actius com passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les 
oportunes correccions als mateixos d’acord amb els resultats de les anàlisis efectuades. 

 
 
 4.7 - Subvencions, donacions i llegats de capital rebuts 
 
 
   Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passius fins que 

compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les 
subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al 
patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de 
forma correlacionada amb les despeses finançades amb la subvenció.  
 
 
A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord 
individualitzat de concessió de la subvenció i s’han complert totes les condicions 
establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà.  
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Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat 
material s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels 
corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en balanç. 

 
 
   D’altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses especifiques 

es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en què es meriten les 
corresponents despeses.  

 
 

Les subvencions concedides per garantir una rendibilitat mínima són objecte d’imputació 
en el compte de pèrdues i guanys a l’exercici que es pren l’acord. 

 
 
 4.8 - Provisions i contingències 
 
 
  Les provisions es reconeixen quan l’Entitat té una obligació present, ja sigui legal o 

implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessària una 
sortida de recursos per liquidar l’obligació i l’import es pot estimar de forma fiable. Es 
quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les 
conseqüències del succés que les motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament 
comptable. S’utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser 
originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes 
obligacions deixen d’existir. 

 
 
  D’altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides 

com a conseqüència de successos passats, la materialització de les quals està 
condicionada a que ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la 
voluntat de l’Entitat. Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable, i 
es presenta un detall en la memòria, quan sigui necessari. 

 
     
 4.9 - Ingressos i despeses 
 
 

   Amb criteri general els ingressos i despeses s’enregistren atenent el principi de 
meritament i el de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment en 
què són cobrats o pagats. 

 
  
   Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 

representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari 
de la seva activitat, deduint els descomptes, l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
relacionats amb les vendes. 
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   Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els següents 
requisits: 

 
 

 L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 
 

 L’Entitat rep els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció. 
 

 El grau de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 
 

 Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a 
completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

 
 

   Els ingressos per prestacions de serveis de l’Entitat són els següents: 
 
 

 Inscripcions i quotes d’abonament periòdiques satisfetes pels usuaris de les 
instal·lacions esportives. 

 
 Activitats complementàries a la pràctica esportiva (activitats dirigides, lloguer de 

pistes, etc.). 
 

 Serveis d’estètica fisioteràpia.. 
 

 Ingressos per l’organització de tallers en els centres cívics. 
 

 Cessions d’espais dels centres cívics. 
 
 

El reconeixement d’aquests ingressos es realitza en el moment de la prestació del servei.  
 
 
 4.10 - Medi ambient 
 
 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i 
millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l’exercici en què 
s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d’actuacions per 
minimitzar l’impacte o la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a 
major valor de l’immobilitzat. 

 
 
   No s’ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental atès que 

no existeixen contingències relacionades amb la protecció del medi ambient. 
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 4.11 - Operacions amb parts vinculades 
 
 

Les operacions amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.  
 
 
 
 Nota  5 - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 
 
 

Les activitats de l’Entitat es troben exposades a diversos riscos financers: risc de crèdit, 
risc de tipus d’interès i risc de liquiditat. 

 
 
   La gestió del risc financer va a càrrec de la Direcció  de l’Entitat. 
 
 

a) Risc de crèdit 
 
 
    El risc de crèdit es troba a l’efectiu i a equivalents de l’efectiu, així com de deutors 

comercials o d’altres deutes, incloent comptes pendents de cobrament i transaccions 
compromeses. 

 
 
    En relació amb els deutors comercials, l’Entitat avalua la qualitat creditícia dels clients, 

considerant la seva posició financera, l’experiència passada i altres factors. Els límits 
individuals de crèdit s’estableixen en funció de criteris interns. 

 
 

b) Risc de tipus d’interès 
 
 
    El risc de tipus d’interès apareix amb els recursos aliens no corrents. 
 
 
    L’obtenció de recursos aliens s’ha contractat a tipus d’interès variable (indexat a 

l’euribor). 
 
 

c) Risc de liquiditat 
 
 
    L’Entitat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat 

de finançament suficient per un import suficient mitjançant facilitats de crèdit 
d’entitats financeres. 

 
 
    La Direcció realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de l’Entitat 

en base als fluxos d’efectiu esperats. 

16 2.6 MEMÒRIA ECONÒMICA



64

 

 
 

- 17 - 

- 17 - 

Nota  6  - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
 
 6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren l’epígraf de l’immobilitzat 

intangible es sintetitzen en el quadre resum que s’acompanya a continuació:  
 
 

  

Patents, 
llicències, 
marques i  
similars 

Aplicacions 
informàtiques Total 

COST ACTIVAT     
     
Saldo a 1.1.2012  294,70 41.928,87 42.223,57 
Addicions  - 8.402,18 8.402,18 
Baixes  - - - 
Saldo a 31.12.2012  294,70 50.331,05 50.625,75 
     
     
AMORTITZACIÓ ACUMULADA     
     
Saldo a 1.1.2012  (-) 294,70 (-) 37.454,24 (-) 37.748,94 
Dotació a l'amortització de l'exercici  - (-) 4.637,83 (-) 4.637,83 
Baixes  - - - 
Saldo a 31.12.2012  (-) 294,70 (-) 42.092,07 (-) 42.386,77 
     
     
     
VALOR NET A 31.12.2012  - 8.238,98 8.238,98 

 
 

  

Patents, 
llicències, 
marques i  
similars 

Aplicacions 
informàtiques Total 

COST ACTIVAT     
     
Saldo a 1.1.2011  294,70 41.275,47 41.570,17 
Addicions  - 653,40 653,40 
Baixes  - -0 -0 
Saldo a 31.12.2011  294,70 41.928,87 42.223,57 
     
     
AMORTITZACIÓ ACUMULADA     
     
Saldo a 1.1.2011  (-) 294,70 (-) 35.364,79 (-) 35.659,49 
Dotació a l'amortització de l'exercici  - (-) 2.089,45 (-) 2.089,45 
Baixes  - - - 
Saldo a 31.12.2011  (-) 294,70 (-) 37.454,24 (-) 37.748,94 
     
     
     
VALOR NET A 31.12.2011  - 4.474,63 4.474,63 
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 6.2 - Els comptes d’immobilitzat intangible inclouen elements totalment amortitzats amb el 
següent detall: 

 
 

  2012 2011 
    
 Patents, llicències, marques i similars  294,70 294,70 
 Aplicacions informàtiques  37.517,65 30.017,65 
  37.812,35 30.312,35 

 
 
 6.3 - Es política de l’Entitat contractar totes les pòlisses d’assegurances que s’estimen 

necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements 
d’immobilitzat intangible. 

 
 
 
 Nota  7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
 
 7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren l’epígraf de l’immobilitzat 

material es sintetitzen en el quadre resum que s’acompanya a continuació:  
 

  

Terrenys i 
construccions 

Instal·lacions 
tècniques i altre 

immobilitzat 
material Total 

COST ACTIVAT     
     
Saldo a 1.1.2012  5.991.343,17 4.374.383,00 10.365.726,17 
Addicions  - 143.962,33 143.962,33 
Baixes  - - - 
Saldo a 31.12.2012  5.991.343,17 4.518.345,33 10.509.688,50 
     
AMORTITITZACIÓ ACUMULADA     
     
Saldo a 1.1.2012  (-) 968.401,27 (-) 3.672.619,01 (-)  4.641.020,28 
Dotació a l’amortització de l’exercici  (-) 199.252,68 (-) 195.068,44 (-) 394.321,12 
Baixes  - - - 
Saldo a 31.12.2012  (-) 1.167.653,95 (-) 3.867.687,45 (-) 5.035.341,40 

     
     
     
VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012  4.823.689,22 650.657,88 5.474.347,10 
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Terrenys i 
construccions 

Instal·lacions 
tècniques i altre 

immobilitzat 
material Total 

COST ACTIVAT     
     
Saldo a 1.1.2011  5.991.343,17 4.160.737,29 10.152.080,46 
Addicions  -0 213.645,71 213.645,71 
Baixes  -0 -0 -0 
Saldo a 31.12.2011  5.991.343,17 4.374.383,00 10.365.726,17 
     
AMORTITITZACIÓ ACUMULADA     
     
Saldo a 1.1.2011  (-) 769.172,92 (-) 3.356.124,01 (-) 4.125.296,93 
Dotació a l’amortització de l’exercici  (-) 199.228,35 (-) 316.495,00 (-) 515.723,35 
Baixes  -0 -0 -0 
Saldo a 31.12.2011  (-) 968.401,27 (-) 3.672.619,01 (-) 4.641.020,28 

     
     
     
VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2011  5.022.941,90 701.763,99 5.724.705,89 

  
 
 7.2 - Les inversions més significatives realitzades a l’exercici 2012 corresponen a millores en 

les instal·lacions tècniques i a la construcció de pistes de pàdel. Les inversions més 
significatives realitzades a l’exercici 2011 corresponien a màquines d’ultraviolats en 
règim d’arrendament financer i a treballs en la zona de solàrium i actuacions en el 
sistema de climatització. 

 
 

7.3  - L’import dels elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats és detalla a 
continuació: 

 
 

  2012 2011 
    
 Maquinària  615.917,31 527.841,93 
 Instal·lacions tècniques  1.217.780,99 1.206.393,58 
 Utillatge  11.036,66 10.931,39 
 Altres instal·lacions  275.499,45 272.810,63 
 Mobiliari  75.727,40 75.623,26 
 Equips per a procés de dades  117.786,46 112.034,96 
 Altre immobilitzat  184.691,59 166.402,37 
  2.498.439,86 2.372.038,12 
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 7.4 - Les subvencions rebudes relacionades amb l’immobilitzat material, així com els actius 
relacionats es mostren a continuació: 

 
 
   Situació a 31.12.2012 
 

  

Subvencions 
rebudes 

(Nota 10) 

Cost dels 
actius 

relacionats 

Valor net 
comptable 
dels actius 

Subvencions 
pendents 
traspàs 

      
 Construccions  445.550,00 358.881,35 5.943.438,86 4.787.317,88 
 Fons bibliogràfic  6.010,12 - 6.010,12 - 

  451.560,12 358.881,35 5.949.448,98 4.787.317,88 
 
 
   Situació a 31.12.2011 
 

  

Subvencions 
rebudes 

(Nota 10) 

Cost dels 
actius 

relacionats 

Valor net 
comptable 
dels actius 

Subvencions 
pendents 
traspàs 

      
 Construccions  445.550,00 373.733,02 5.943.438,86 4.985.432,50 
 Fons bibliogràfic  6.010,12 - 6.010,12 - 

  451.560,12 373.733,02 5.949.448,98 4.985.432,50 

 
 
 7.5 - A 31 de desembre, el valor dels immobles de forma separada es detalla a continuació: 
 
 

  2012 2011 
    
 Valor del terreny  - - 
 Valor de la construcció  4.823.689,22 5.022.941,90 
  4.823.689,22 5.022.941,90 

 
  

 7.6 - Es política de l’Entitat contractar totes les pòlisses d’assegurances que s’estimen 
necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements 
d’immobilitzat.  
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 Nota  8 - ACTIUS FINANCERS 
 
 
 8.1 - Categories d’actius financers  
 
 
   Els valors en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers es detallen en el 

quadre següent: 
 
 

ACTIUS FINANCERS 
A 31 DE DESEMBRE 
DE 2012 

  
Instruments financers 

a llarg termini 

 
Instruments financers 

a curt termini 

 

 
 
Categories  

 Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats 
i altres 

Valors 
representatius 

de deute  

Crèdits, 
derivats 
i  altres 

 
 

TOTAL 
       
 Préstecs i partides a 

cobrar 
  

- 
 

97.118,03 
 

-0 451.265,47 548.383,50 
 Inversions 

mantingudes fins al 
venciment 

  
 

26.000,00 

 
 
- 

 
 

-0 

 
 

-0 

 
 

26.000,00 
  26.000,00 97.118,03 -0 451.265,47 574.383,50 

 
 

ACTIUS FINANCERS 
A 31 DE DESEMBRE 
DE 2011 

  
Instruments financers 

a llarg termini 

 
Instruments financers 

a curt termini 

 

 
 
Categories  

 Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats 
i altres 

Valors 
representatius 

de deute  

Crèdits, 
derivats 
i  altres 

 
 

TOTAL 
       
 Préstecs i partides a 

cobrar 
  

-00 
 

94.346,09 
 

-0 499.506,40 593.852,49 
 Inversions 

mantingudes fins al 
venciment 

  
 

25.543,02 

 
 

-0 

 
 

-0 

 
 

-0 

 
 

25.543,02 
  25.543,02 94.346,09 -0 499.506,40 619.395,51 
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 8.2 - Actius financers a llarg termini 
 
 
   Crèdits, derivats i altres correspon, íntegrament, a les següents fiances constituïdes per 

l’Entitat amb el següent detall: 
 
 

  2012 2011 
    
 Fiança constituïda en la formalització 

d’un contracte d’arrendament operatiu 
d’un robot netejafons de piscines 
(venciment any 2013) 

 

600,00 600,00 
 Fiança constituïda amb motiu de 

l’adjudicació del concurs que regula la 
concessió del Centre esportiu Municipal 
de l’Espanya Industrial (venciment any 
2021)  

 
 
 
 

71.877,55 69.105,61 
 Fiança constituïda amb motiu de 

l’adjudicació del concurs que regula la 
concessió del Centre esportiu Municipal 
de La Bordeta. 

 

24.040,48 24.040,48 
 Altres   600,00 600,00 
  97.118,03 94.346,09 

 
 
    Les dades relatives a la fiança constituïda amb motiu de l’adjudicació del concurs del 

centre esportiu municipal de l’Espanya Industrial són les següents: 
 
 

  2012 2011 
    
 Fiança constituïda  100.000,00 100.000,00 
 Variació del valor raonable en l’exercici   2.771,94 2.927,28 
 Tipus d’interès anual considerat  4,0% 4,0% 

 
   
   Valors representatius de deute a llarg termini correspon a la subscripció de Deute 

subordinat emès per Catalunya Caixa.  
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 8.3 - Actius financers a curt termini 
 
 
   La situació al 31 de desembre dels actius financers a curt termini és la següent:  
 
 

  2012 2011 
    
 Clients per vendes i prestacions de 

serveis 
 

38.852,01 36.033,98 
 Deutors varis  412.355,46 463.372,42 
 Personal  58,00 100,00 
  451.265,47 499.506,40 

 
 

  El moviment dels exercicis 2012 i 2011, dels comptes correctors, que es presenten nets 
dins els comptes a cobrar, representatius de les pèrdues per deteriorament dels clients 
per vendes i prestacions de serveis i deutors varis, es detallen a continuació: 

 
 

  2012 2011 
    
 Pèrdues per deteriorament a l’1 de gener  19.205,26 14.951,22 
 Correcció valorativa per deteriorament de 

l’exercici 
 

12.119,42 4.148,61 
 Sortides i reduccions  -0 -0 
 Pèrdues per deteriorament a 31 de 

desembre 
  

31.324,68 
 

19.100,13 
 
 
 
 Nota 9 - PASSIUS FINANCERS 
 
 
 9.1 - Categories de passius financers 
 
 
  Els valors en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen en el 

quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

232.6 MEMÒRIA ECONÒMICA



71

 

 
 

- 24 - 

- 24 - 

PASSIUS FINANCERS 
A 31 DE DESEMBRE 
DE 2012 

  
Instruments financers 

a llarg termini 

 
Instruments financers 

a curt termini 

 

 
 
Categories  

 Deutes amb 
entitats de 

crèdit  

Dèbits, 
derivats 
i altres 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit  

Dèbits, 
derivats 
i altres 

 
 

TOTAL 
       
 Dèbits i partides a 

pagar 
 

3.664.921,19 
 

13.011,19 
 

400.329,95 705.647,87 4.783.910,20 
 
 

PASSIUS FINANCERS 
A 31 DE DESEMBRE 
DE 2011 

  
Instruments financers 

a llarg termini 

 
Instruments financers 

a curt termini 

 

 
 
Categories  

 Deutes amb 
entitats de 

crèdit  

Dèbits, 
derivats 
i altres 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit  

Dèbits, 
derivats 
i altres 

 
 

TOTAL 
       
 Dèbits i partides a 

pagar 
 

4.050.582,60 
 

61.192,55 
 

389.721,20 516.559,45 5.018.055,80 
 
 
 9.2. - Deutes amb Entitats de crèdit i Creditors per arrendament financer reflecteixen 

respectivament l’import dels préstecs disposats per l’Entitat, i les quotes pendents de 
pagament derivades de l’adquisició de aparells de gimnàstica en règim d’arrendament 
financer, essent el seu detall el següent:  

 
 

Nominal 
Tipus 

d’interès 2012 
Capital pendent 

a 31.12.2012 Venciment 
    

450.818,06  2,50% 248.438,38 Febrer 2018 
3.900.000,00  1,72% 2.612.788,77 Novembre 2024 
1.400.000,00  1,88% 1.129.652,73 Febrer 2026 

210.000,00  6,50% 74.371,26 Juny 2014 
5.960.818,06  4.065.251,14  

     

198.275,87 3,20 % 22.195,55 Setembre 2013 
36.737,43 5,00% 31.830,20 Juny 2015 

235.013,30  54.025,75  
    

6.195.831,36  4.119.276,89  
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Nominal 
Tipus 

d’interès 2011 
Capital pendent 

a 31.12.2011 Venciment 
    

450.818,06  2,50% 294.098,41 Febrer 2018 
3.900.000,00  3,13% 2.825.833,17 Novembre 2024 
1.400.000,00  3,07% 1.202.782,34 Febrer 2026 

210.000,00  6,50% 117.589,88 Juny 2014 
5.960.818,06  4.440.303,80  

     

198.275,87 3,20 % 67.895,30 Setembre 2013 
36.737,43 5,00% 36.737,46 Juny 2015 

235.013,30  104.632,76  
    

6.195.831,36  4.544.936,56  

 
 
   El préstec de nominal 3.900.000,00 euros té com a garantia la concessió administrativa 

atorgada per l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció i explotació del centre 
esportiu municipal de La Bordeta. 

 
 
   El saldo disposat al 31 de desembre de 2012 presenta el següent calendari de venciments: 
 
 

  
Deutes amb 

entitats de crèdit 

Creditors per 
arrendament 

financer TOTAL 
     
A curt termini (2013)  400.329,95 41.014,56 441.344,51 

     
A llarg termini:     

2014  365.438,05 9.184,37 374.622,42 
2015  343.299,00 3.826,82 347.125,82 
2016  345.387,68 - 345.387,68 
2017  347.511,99 - 347.511,99 
2018 i següents  2.263.284,47 - 2.263.284,47 

  3.664.921,19 13.011,19 3.677.932,38 

     
Total  4.065.251,14 54.025,75 4.119.276,89 
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   El saldo disposat al 31 de desembre de 2011 presenta el següent calendari de venciments: 
 
 

  
Deutes amb 

entitats de crèdit 

Creditors per 
arrendament 

financer TOTAL 
     
A curt termini (2012)  389.721,20 43.440,21 433.161,41 

     
A llarg termini:     

2013  378.607,31 42.823,81 421.431,12 
2014  360.772,35 9.184,37 369.956,72 
2015  339.533,54 9.184,37 348.717,91 
2016  343.068,24 -0 343.068,24 
2017 i següents  2.628.601,16 -0 2.628.601,16 

  4.050.582,60 61.192,55 4.111.775,15 

     
Total  4.440.303,80 104.632,76 4.544.936,56 

 
 

 9.3 - La composició dels passius financers a curt termini és la següent: 
 
 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI EXERCICI 2012 
     

  

Deutes amb 
entitats de 

crèdit Altres Total 
      
Dèbits i partides a pagar:     

Deutes amb entitats de crèdit  400.329,95 -0 400.329,95 
Creditors per arrendament financer  -0 41.014,56 41.014,56 
Altres passius financers  -0 32.707,93 32.707,93 
Proveïdors  -0 7.194,87 7.194,87 
Creditors varis  -0 538.803,06 538.803,06 
Personal (remuneracions pendents de 
pagament)  -0 85.927,45 85.927,45 
  400.329,95 705.647,87 1.105.977,82 
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PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI EXERCICI 2011 
     

  

Deutes amb 
entitats de 

crèdit Altres Total 
      
Dèbits i partides a pagar:     

Deutes amb entitats de crèdit  389.721,20 -0 389.721,20 
Creditors per arrendament financer  - 43.440,21 43.440,21 
Altres passius financers  -0 35.323,75 35.323,75 
Proveïdors  -0 19.228,78 19.228,78 
Creditors varis  -0 351.085,42 351.085,42 
Personal (remuneracions pendents de 
pagament)  -0 67.481,29 67.481,29 
  389.721,20 516.559,45 906.280,65 

 
 
  Els interessos meritats i no vençuts al 31 de desembre de 2012 i 2011 pels saldos disposats 

importen un total de 15.550,36 euros i 20.510,45 euros respectivament. 
 
 
 9.4  - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat a proveïdors, disposició 

addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
 

 

 

Pagaments realitzats i pendents de 
pagament a la data de tancament 

 
 

Exercici Actual (2012) Exercici Anterior (2011) 
 Import % Import % 
 
Pagaments dins del termini màxim legal 1.825.179,58 88% 1.530.170,57 88% 
 
Diferència 247.930,82 12% 216.693,82 12% 
 
Total pagaments a l'exercici 2.073.110,40 100% 1.746.864,39 100% 
 
Termini Mitjà Ponderat Excedit (dies de 
pagament) 

 
71,67   61,33   

 
Ajornaments que a data de tancament 
sobrepassen el termini màxim legal 107.142,58   94.520,32   
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 Nota 10  - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 
 
 

 10.1 - Els moviments registrats en aquest epígraf es resumeixen tot seguit: 
 
 

  2012 2011 
    

 Saldo a l’inici de l’exercici  373.733,02 388.584,69  
 Imputació a resultats de l'exercici  (-) 14.851,67 (-) 14.851,67 

 Saldo al final de l’exercici  358.881,35 373.733,02 
 

 
 10.2 - El saldo d’aquest epígraf té el seu origen, fonamentalment, en la subvenció no reintegrable 

atorgada per l’Ajuntament de Barcelona en l’exercici 2007 a l’objecte de finançar 
parcialment les inversions dutes a terme en el centre esportiu municipal de La Bordeta, 
per un import de 445.500,00 euros.  

 
 
 10.3 - Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici presenta el següent detall: 
 
 

  2012 2011 
    
 Pagament de consums del CEM de La 

Bordeta per part de l’Institut Barcelona 
Esports  

 

208.875,92 181.150,39 
 Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona 

per cobrir dèficit d’explotació del CEM de 
La Bordeta exercici 2011 

  
 

68.201,08 

 
 

221.045,19 
 Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona 

per cobrir dèficit d’explotació del CEM de 
La Bordeta exercici 2012 

  
 

296.138,68 

 
 

- 
 Subvencions projectes Secretariat 

d’entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta 

 

160.754,99 

 
 

123.746,59 
 Altres subvencions de l’Institut Barcelona 

Esports 
  

10.169,24 
 

9.215,70 
  744.139,91 535.157,87 

 
    
 10.4 - L’Entitat considera haver complert amb totes les condicions associades a les subvencions, 

tant de capital com d’explotació. 
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 Nota 11 - SITUACIÓ FISCAL 
 
 
 11.1 - La composició dels comptes d’Administracions Públiques al 31 de desembre de 2012 i 

2011 és la següent: 
 
 

  Saldos 
deutors 

Saldos 
creditors 

    
a) Impost sobre el Valor Afegit:    

Liquidació quart trimestre 2012  -0 2.032,30 
b) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:  0 0 

Retencions liquidació quart trimestre de 2012  -0 112.232,43 
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:  0 0 

Assegurances socials novembre 2012  -0 75.788,92 
Assegurances socials desembre 2012  -0 72.342,39 

d) Retencions per rendiments del capital mobiliari  112,18 -0 
  112,18 262.396,04 

 
 

  Saldos 
deutors 

Saldos 
creditors 

    
a) Impost sobre el Valor Afegit:    

Liquidació quart trimestre 2011  5.462,38 - 
Altres conceptes    -0 10.326,31 

b) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:  0 0 
Retencions liquidació quart trimestre de 2011  -0 100.932,31 

c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:  0 0 
Assegurances socials novembre 2011  -0 68.284,71 
Assegurances socials desembre 2011  -0 75.230,34 

d) Retencions per rendiments del capital mobiliari  1.606,45 -0 
  7.068,83 254.773,67 

 
 
 11.2 - Impost sobre beneficis 
 
 
   El SECRETARIAT, entitat sense ànim de lucre segons preveuen els seus estatuts, es troba 

subjecta i parcialment exempta de l’Impost sobre beneficis. L’àmbit de l’exempció no 
abasta els rendiments d’explotacions econòmiques, els increments patrimonials ni els 
derivats de la cessió de patrimoni.  

 
 
   Es preveu que la base imposable de l’exercici 2012 sigui zero (en l’exercici 2011 la base 

imposable de l’Impost sobre beneficis va ser 129.808,37  euros). 
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   Al 31 de desembre de 2012 l’Entitat manté bases imposables pendents de compensació 
per import de 10.257,19 euros (any límit per a compensar 2024). 

 
 
 11.3 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos i de cotitzacions a la 

Seguretat Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades 
per les autoritats fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre 
anys.  

 
   
  L’Entitat té pendents d’inspecció tots els exercicis no prescrits, i per a tots els tributs i 

cotitzacions socials a què es troba sotmesa. En opinió dels Administradors, podrien 
existir diferents interpretacions en relació als criteris aplicats per l’Entitat, en especial pel 
que fa a la consideració d’ingressos i despeses afectats a activitats parcialment exemptes 
en la liquidació de  l’Impost sobre beneficis, que podrien donar lloc a una liquidació 
diferent a l’aplicada per l’Entitat. No obstant això, en opinió dels Administradors no es 
preveuen contingències d’imports significatius, tant pel que fa a l’Impost sobre beneficis 
esmentat com a la resta de tributs i cotitzacions social aplicables a l’Entitat que es 
poguessin derivar de la revisió fiscal i laboral dels esmentats exercicis. 

 
 
 
 Nota 12 - INGRESSOS I DESPESES 
 
 
 12.1 - Despeses de personal 
 
 
  L’epígraf “Despeses de personal” del deure del compte de pèrdues i guanys presenta la 

composició següent: 
 
 

  2012 2011 
    
 Sous i Salaris  2.514.639,81 2.501.484,95 
 Indemnitzacions  11.550,40 49.819,13 
 Seguretat Social a càrrec de l’Entitat  725.700,65 696.819,15 
 Altres despeses socials  5.767,08 14.049,90 
  3.257.657,94 3.262.173,13 
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  La plantilla mitjana del SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCHS I 
LA BORDETA durant els exercicis 2012 i 2011 es desglossa a continuació: 

 
 

  2012 2011 
    
 Direcció i Administració  22,03 21,38 
 Personal esportiu  34,86 28,84 
 Neteja i manteniment  15,34 15,09 
 Altres serveis  1,00 4,20 
 Tècnics  6,42 10,07 
 Professor  7,31 6,61 
 Tallerista            - 0,50 
 Vigilant  1,88 1,88 

  88,84 88,57 
 
 
  La distribució del personal a 31 de desembre de 2012 classificat per categories 

professionals i sexe, és la següent: 
 
 

Categoria  Homes Dones Total 
     
 Direcció i Administració    9 19  28 
 Personal esportiu  21 26  47 
 Neteja i manteniment  10   8  18 
 Altres serveis    1 -    1 
 Tècnics    4   6  10 
 Professor  13 40  53 
 Tallerista  - - - 
 Vigilant    4 -    4 

  62 99 161 
     
 Membres de la Comissió Executiva    4 2    6 
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  La distribució del personal a 31 de desembre de 2011 classificat per categories 
professionals i sexe, és la següent: 

 
 

Categoria  Homes Dones Total 
     
 Direcció i Administració    8 17  25 
 Personal esportiu  22 17  39 
 Neteja i manteniment  11   6  17 
 Altres serveis  -   6    6 
 Tècnics    4   7  11 
 Professor  10 39  49 
 Tallerista  -   1    1 
 Vigilant    4 -    4 

  59 93 152 
     
 Membres de la Comissió Executiva    4   2    6 

   
 
 12.2 - Serveis exteriors presenta el següent detall: 

 
 

  2012 2011 
    
 Arrendaments   228.401,54 178.523,31 
 Reparacions i conservació  487.939,72 421.448,45 
 Serveis professionals independents  102.387,34 86.211,53 
 Transports  1.308,51 1.623,55 
 Assegurances  26.468,51 29.030,97 
 Serveis bancaris  55.247,35 45.026,99 
 Publicitat   21.927,03 32.538,30 
 Subministraments  639.504,57 533.583,07 
 Altres serveis  504.625,19 500.818,06 
  2.067.809,76 1.828.804,23 
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 Nota 14 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
 
 
  No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental 

en les quals pogués incórrer l’Entitat que siguin susceptibles de provisió.  
 
   

  D’altra banda, l’Entitat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència 
d’activitats relacionades amb el medi ambient. 

 
 
  Durant l’exercici l’Entitat no ha incorregut en despeses per a la protecció i millora del 

medi ambient. L’Entitat no manté en el seu immobilitzat material béns destinats a aquesta 
finalitat. 

 
 
 
Nota 15  - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
 
  No s’han produït entre el tancament de l’exercici i la formulació de comptes, cap fet 

posterior que pogués afectar a correccions en els registres comptables, ni a la manifestació 
d’actius o passius contingents que no estiguin ja recollits en els presents comptes anuals.  

 
 
 
 Nota 16 - ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
  Els honoraris meritats per l’empresa auditora durant l’exercici 2012 en concepte de 

serveis d’auditoria han suposat 11.590,00 euros (11.265,00 euros en l’exercici 2011).  
 
   
  Addicionalment s’han meritat honoraris per 2.321,00 euros per altres serveis prestats 

(2.264,00 en l’exercici 2011).  
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3 ADMISSIÓ DE NOVES ENTITATS

• AGRUCAT Agrupació Catalana pel Desenvolupament del Modelisme amb escala "N"

• Agrupament Escolta Joan Maragall

• Agrupament Escolta Montserrat

• Asociación de Estudios Logosóficos

• Asociación Nacional de Folklore Inti Tusuy Runa

• Associació Acció Hospitalitària (Centre de serveis Canpedró)

• Associació Amics de la Dansa Sants-Montjuïc

• Associació Bcn Slot

• Associació Cultural La Lotteria

• Associació Cultural Punjabi Sher-e-Punjab*

• Associació d’Ajuda Cívica i Assistencial Afrocolombianos “Semillas de Paz” *

• Associació DINSART, Artteràpia i teràpies creatives

• Associació Shedam Tribal

• Club Gimnàstic Barcelona

• Federació d'Esplais i Caus de Sants-Montjuïc (ECSM)

• Ibtisama, Asociación Cultural Árabe y Magrebí *

• Òmnium Cultural. Seu territorial Sants-Montjuïc

• Streetball Barcelona Sants

AGRUCAT AGRUPACIÓ CATALANA PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
MODELISME AMB ESCALA "N"

L’objectiu de l’associació és divulgar el modelisme ferroviari a escala ‘N’ i tots els 
seus complements (paisatges, edificis, vehicles, etc.). 

L’activitat principal d’aquesta associació és la realització de mòduls normalitzats, uns 
petits diorames que units amb d’altres permeten aconseguir maquetes funcionals 
de grans dimensions, impensables a nivell individual, que es comparteixen en 
trobades amb altres entitats. 

AGRUPAMENT ESCOLTA JOAN MARAGALL

Aquesta entitat d’educació en el lleure es dedica a l’educació en valors d’infants i 
joves del barri. Aquest agrupament escolta utilitza el mètode basat en l’”aprendre 
fent” o l’aprenentatge a través de l’acció i no de l’explicació. Pertanyen a Escoltes 
Catalans, l’associació laica de l’escoltisme català, també lligada a les altres 
associacions escoltes del país a través de la Federació Catalana d’Escoltisme. 

La seva activitat principal és el cau els dissabtes a la tarda, que té lloc al pati de 
l’escola Pràctiques II. També realitzen sortides de cap de setmana i campaments. 

AGRUPAMENT ESCOLTA MONTSERRAT

L’objectiu principal d’aquest agrupament és que els infants i joves puguin construir 
una societat més justa, compromesa i crítica. Treballen l’educació en el lleure a 
partir de valors com la pau, la solidaritat, la natura, l’amistat o el respecte. 

L’eina educativa és el mètode escolta, que els infants i joves van fent seu fins 
arribar a assimilar-lo com un estil de vida propi. El mètode és un mitjà de creixement 
personal que ajuda a descobrir les qualitats i els valors propis, a superar les pròpies 
dificultats i a aprendre a acceptar i respectar les dels altres. Les opcions bàsiques 
d’aquest mètode són: la fe, la natura, el progrés i el servei. 

PENDENTS DE 2n ANY
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ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS LOGOSÓFICOS

Entitat sense ànim de lucre que agrupa els estudiants de logosofia de Barcelona, un mètode per al coneixement d’un 
mateix i per a la pròpia superació. Ofereix el marc per a la realització dels plans d’estudi individuals així com col•lectius 
de cadascun dels estudiants. És l’àmbit on es crea l’ambient necessari per a la confrontació i intercanvi de l’estudi, on es 
gaudeix de l’ambient ideal per aprendre a conviure amb un mateix i amb els altres, generant així un ambient favorable 
per al cultiu de l’afecte i del respecte.

A la seu es realitzen les activitats d’estudi, impartint diàriament nuclis d’estudis diferenciats, que es formen d’acord amb 
l’edat dels integrants i amb les aptituds i grau de capacitació ja aconseguits. A més d’aquests nuclis d’estudi a la seu es 
duen a terme altres activitats com les tertúlies i els Seminaris Europeus.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FOLKLORE INTI TUSUY RUNA

Organització cultural sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar la cultura i els costums peruans al territori 
català, impulsant l’intercanvi i la diversitat cultural  entre Catalunya i el Perú.

Per aconseguir-ho, l’entitat organitza esdeveniments culturals on es fa difusió del folklore peruà i presta ajudes a les 
associacions del mateix col•lectiu per estrènyer llaços d’amistat entre les entitats peruanes i el col•lectiu català. Entre 
les activitats que s’organitzen hi ha projeccions de documentals, mostres culturals de folklore i festivals solidaris. 

ASSOCIACIÓ ACCIÓ HOSPITALITÀRIA (CENTRE DE SERVEIS CANPEDRÓ)

Entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre creada el 1994 amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de 
persones grans, discapacitades o amb malalties, a través d’accions de socialització, acolliment i assistència.

El Centre de serveis Canpedró va iniciar la seva activitat al desembre del 2012. Consisteix en la creació d’un menjador 
social que inclou serveis d’àpats, infermeria, acollida, dinamització sociocultural, bugaderia i higiene diària, adreçats al 
col•lectiu més vulnerable de gent gran del barri de Sants, famílies en situació de pobresa, infants, així com joves sense 
feina i sense cap mena de suport familiar.

El menjador ofereix un servei d’atenció bàsica pel que fa a l’alimentació diària obert tots els dies de l’any. El servei atén 
88 persones diàriament i compta amb més de 100 voluntaris.  

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA DANSA SANTS-MONTJUÏC

L’objectiu d’aquesta associació sense afany de lucre és dotar la dansa d’una finalitat social i no només purament 
artística. A través de la cooperació de persones alienes o vinculades a la dansa, es persegueix un objectiu solidari: 
apropar la dansa  a col•lectius socials especials com infants, immigrants,  gent gran,  pobres, discapacitats, malalts 
mentals, etc.

Per aconseguir-ho, es busca crear un entorn participatiu, igualitari i no competitiu en el qual es  promou l’intercanvi 
d’idees i coneixements i el desenvolupament de la creativitat artística. 

ASSOCIACIÓ BCN SLOT

La promoció de l’slot és l’objectiu principal d’aquesta entitat sense afany de lucre. L’slot és el joc de cotxes elèctrics a 
escala que corren per una pista de plàstic amb dos carrils, controlats per un comandament a distància. 

L’associació vol ser un referent a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol en la manera d’entendre, viure, impulsar 
i compartir aquesta afició. Per aconseguir aquestes finalitats ha organitzat curses, tallers de mecànica i cursets de 
conducció. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA LOTTERIA

Aquesta entitat aglutina artistes de diferents disciplines amb l’objectiu de promoure els coneixements que han anat 
cultivant al llarg de la seva vida, posant-los a disposició de tothom. De forma cooperativa es reuneixen totes aquelles 
persones que desitgin participar en projectes comuns, com tallers, exposicions, recitals, etc. 

Per aconseguir-ho es fan activitats de promoció cultural, formació, artístiques, cooperació i diversitat cultural. S’ofereixen 
espais dedicats a la formació no reglada amb la intenció de crear un espai on l’educació, el benestar i la cultura siguin 
drets socials accessibles per a tothom. 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL PUNJABI SHER-E-PUNJAB

L’Associació Cultural Punjabi Sher-e-Punjab pretén difondre part de la tradició del Punjab al nostre país, a través de 
l’exhibició i promoció de la seva dansa folklòrica, fomentant així la integració i la comprensió de les cultures. 

Els orígens de l’Associació estan en un grup creat per ballarins indis, fidels als seus orígens i a la dansa que estimen i 
han après des de nens. Més tard s’incorporen les integrants femenines, catalanes apassionades de les danses índies 
que amb l’ensenyament dels seus companys han consolidat aquest grup multicultural i mixt, únic a Barcelona.

Sher-e-Punjab ha participat en multitud d’activitats culturals organitzades per diverses entitats, públiques i privades, 
aportant la seva visió tradicional 

ASSOCIACIÓ D’AJUDA CÍVICA I ASSISTENCIAL AFROCOLOMBIANOS “SEMILLAS DE PAZ” 

Aquesta és una associació sense ànim de lucre constituïda al juny del 2010 per persones afrocolombianes que 
resideixen a Barcelona i Catalunya.

Els objectius de l’associació són la construcció de projectes sostenibles, sociopolítics, culturals i educatius que fomentin 
el desenvolupament social i econòmic. L’entitat vol col•laborar a contrarestar les condicions de pobresa i desigualtat, 
potenciant la inclusió social, de gènere, ètnica, religiosa i cultural i, al mateix temps, enfortint les accions amb joves en 
situació de vulnerabilitat, discriminació, maltractament físic, psicològic i drogoaddicció.

ASSOCIACIÓ DINSART, ARTTERÀPIA I TERÀPIES CREATIVES

Associació sense ànim de lucre d’artteràpia i teràpies artístiques que està formada per persones que coneixen les 
possibilitats del fet artístic com a eina de transformació per a col•lectius amb necessitats específiques.  

La seva missió és donar resposta a les necessitats personals i grupals de col•lectius vulnerables, desafavorits o en risc 
d’exclusió social, fent-los accessibles l’artteràpia i les teràpies creatives. Les accions de DINSART es fonamenten en 
els següents valors: dret a la salut integral, solidaritat, equitat social, de gènere i interculturalitat, etc.

ASSOCIACIÓ SHEDAM TRIBAL

Aquesta entitat treballa per a la difusió de la dansa tribal americana, un estil de dansa inspirada en la fusió dels balls 
tradicionals Raqs Sharqi i moviments folklòrics de balls de l’Índia, l’Àsia central, l’Orient Mitjà, Espanya i el nord d’Àfrica.

Han fet actuacions a diversos esdeveniments, com la rua de Carnestoltes de Sants, la Cavalcada del Pare Noel de 
Sants, la Bordeta en Dansa, el Festival BCN al MÓN o la Festa Major de Sants.

CLUB GIMNÀSTIC BARCELONA

Entitat sense ànim de lucre nascuda per iniciativa particular amb la finalitat d’ampliar l’oferta de gimnàstica artística 
femenina a la ciutat de Barcelona i rodalies. Dóna cabuda a nenes a partir de 3 anys que vulguin conèixer i practicar 
aquest esport.

L’objectiu principal del Club Gimnàstic Barcelona és ensenyar i practicar aquest esport i fer-ho sempre des del respecte, 
basant-se en els valors fonamentals d’aquesta disciplina i  tenint en compte les característiques singulars de cada 
gimnasta. A més, es planteja difondre aquest esport, tant en l’àmbit de competició com de manera més general i 
aconseguir un bon grup de gimnastes. 

FEDERACIÓ D’ESPLAIS I CAUS DE SANTS-MONTJUÏC (ECSM)

Aquesta és la federació que engloba els diversos esplais i caus de Sants-Montjuïc, una plataforma d’interacció entre els 
diversos esplais i caus que, a més, permet conèixer noves maneres d’entendre l’educació en el lleure. 

Els principals objectius de la Federació d’Esplais i Caus de Sants-Montjuïc són tres: fomentar la relació entre els 
monitors/caps de les entitats per tal de fomentar l’intercanvi d’idees i cooperació; que els infants es coneguin entre si, 
aconseguint que s’obrin més enllà del seu grup o unitat dins de l’entitat on estan i, finalment, donar a conèixer al veïnat 
del barri quina és la tasca dels esplais i l’educació en el lleure. 

Aquests objectius estan reflectits en les activitats que organitzen: l’AcampaSants, el RodaSants o el Sants Olímpic 
2012. 
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IBTISAMA, ASOCIACIÓN CULTURAL ÁRABE Y MAGREBÍ 

L’associació Ibtisama té com a finalitat ampliar els coneixements sobre la cultura àrab de l’Orient Mitjà i el Magrib, 
mitjançant cursos i activitats que permetin endinsar-se en l’univers de l’art a través de la dansa, la literatura, la cuina i 
moltes més disciplines. 

L’objectiu és crear un espai de qualitat obert a la diversitat cultural, un lloc de trobada i diversió on es promogui la 
recerca del diàleg intercultural i de la cohesió social, a través de l’exploració de l’art i de la cultura. 

Ibtisama vol sensibilitzar sobre la convivència cultural i apropar a Catalunya una visió molt diferent de l’expressió 
artística, contribuint a canviar la imatge i els estereotips del món àrab i mediterrani. 

ÒMNIUM CULTURAL. SEU TERRITORIAL SANTS-MONTJUÏC

Aquesta entitat té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i de la cultura catalanes en 
tots els àmbits de la ciència, les arts, les lletres, el pensament i els mitjans de comunicació, en tots els sectors de la 
societat i també davant de les institucions, organismes i entitats públiques o privades. 

En l’actualitat, Òmnium té la voluntat d’esdevenir el punt de trobada de la societat civil, una casa comuna generadora 
d’idees i projectes que permetin afrontar els nous reptes que planteja una societat canviant i en constant evolució: la 
Catalunya del segle XXI. 

STREETBALL BARCELONA SANTS

Associació formada per homes i dones de diferents edats, professions i nacionalitats que practiquen bàsquet al carrer 
(streetball) des de fa més de 15 anys, concretament a les pistes del Parc de l’Espanya Industrial. L’streetball 3x3 és una 
modalitat que neix a partir del bàsquet tradicional, es juga a mitja pista amb equips de 3 persones i normes específiques. 
La finalitat de l’associació és aconseguir posar al mapa Barcelona i el Parc de l’Espanya com una referència del 3x3 
world planet. Entre les fites assolides hi ha la d’ésser la primera associació recolzada per la FIBA a Espanya.

Des de l’associació s’impulsen projectes de millora de les instal•lacions del parc i es facilita la cohesió social entre els 
seus membres. L’associació busca nous col•laboradors per seguir creixent i poder oferir esdeveniments de qualitat. 



4 BAIXA D’ENTITATS

• A. E. Sants, Hostafrancs i la Bordeta

• Associació d’alumnes i d’antics alumnes Lluís Vives

• OSP (Observatori privat de Salut Pública)

• The New English Theatre Society

Durant l’any 2012 han causat baixa les següents entitats:
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5 PLA DE TREBALL 2013

ESPAI DE DEURES

L’Espai de deures, un projecte que el Secretariat encapçala amb col•laboració del 
Districte de Sants-Montjuïc, és una activitat educativa que es planteja com una 
iniciativa de caràcter preventiu i com un recurs al servei dels tutors i les tutores per 
millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació de l’alumnat amb dificultats.

L’any 2013 es preveu obrir nous grups d’Espai de deures en funció del sondeig 
de necessitats detectades des del centres educatius i des del Districte de Sants-
Montjuïc. A més, es pretén vincular les entitats del barri en la recerca de persones 
voluntàries que acabin col•laborant amb el projecte. 

Tenint en compte la necessitat d’acompanyar l’alumnat en l’estudi per tal d’ajudar-lo 
en el seu èxit escolar i la importància que podrà tenir l’eixamplament del projecte 
a altres infants del territori, es considera molt convenient la continuïtat del projecte 
fins a l’any 2015 a fi de poder fer un balanç complet de l’evolució dels infants i el 
voluntariat participant.

TAULA SOCIAL

L’impuls de la coordinació i participació de les entitats mitjançant diferents taules 
de coordinació associativa és una línia estratègica del Secretariat des de fa anys. 
Al 2013, el Secretariat ha impulsat la creació de la Taula social, una iniciativa que 
respon a l’actual context social i econòmic.

Una taula de coordinació de les entitats que fan tasques d’atenció social és de 
vital importància per poder compartir projectes, sumar esforços i poder arribar a la 
població que es troba en una situació de fragilitat o vulnerabilitat.

L’objectiu principal de la Taula social és impulsar el treball en xarxa per resoldre 
situacions de carència al territori, així com sensibilitzar sobre la tasca de les entitats 
socials, intercanviar recursos, captar voluntariat, etc. 

TAULA D’ESPORTS

Els nous reptes de la Taula d’esports per a la temporada 2013-2014 se centren 
en el creixement del projecte “Som escola, fem esport”, aconseguint una major 
implantació a més centres educatius i la posada en marxa de l’oferta de grups 
d’escola de diverses modalitats esportives. A més d’aquest projecte adreçat a la 
població infantil, des de la taula es dedicarà espai a l’anàlisi de l’esport per a altres 
franges d’edat, així com l’especificitat de l’esport femení.

CREACIÓ D’UNA FUNDACIÓ

El Secretariat vol analitzar totes les possibilitats que pot comportar la creació 
d’una fundació en el seu si per a una gestió més acurada dels seus recursos. Es 
proposarà a l’Assemblea general d’entitats la creació d’una comissió que analitzi la 
viabilitat de la creació d’una fundació i, si s’escau, n’elabori una proposta d’estatuts 
que podria ser presentada per la Comissió Executiva al registre corresponent.

NOVETATS EN LES COMISSIONS DEL SECRETARIAT

L’adaptació al nou marc legislatiu sobre el foc, ja comentada en l’assemblea anterior, 
ha donat origen a l’entitat Sants entre flames. Malgrat aquesta independència, la 
nova Colla i el Secretariat es dotaran d’un acord de col•laboració estable que els 
equipararà de fet amb les comissions del Secretariat.2012
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COMUNICACIÓ DIGITAL I XARXES SOCIALS

L’Altaveu, el butlletí electrònic del Secretariat, és un nou element comunicatiu al servei de la informació i del teixit 
associatiu que hem posat en marxa al 2013. Aquest nou element optimitza la comunicació amb les entitats i ofereix a 
totes les persones que s’hi subscriguin continguts sobre projectes, activitats i recursos. 

Pel que fa a les xarxes socials, durant el 2013 el Secretariat començarà a tenir-hi presència. Les xarxes socials es 
presenten com un repte i, alhora, com una oportunitat per optimitzar la informació sobre activitats i projectes propis, fer 
d’altaveu del teixit associatiu i, també, generar trànsit a la pàgina web del Secretariat.

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA - CAB

El Secretariat tornarà a formar part de la junta directiva del CAB en la nova fase d’aplicació del pla estratègic que es va 
elaborar durant l’any 2012.

PRESSUPOST 2013
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

 PRESSUPOST 2013
(en euros)

OPERACIONS CONTINUADES 
Import net de la xifra de negocis         5.285.000,00
Prestacions de serveis          5.285.000,00
Aprovisionaments           (-)153,000.00
Treballs realitzats per altres empreses        (-)153,000.00
Altres ingressos d'explotació             882,950.00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent           305.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici          577,950.00
Despeses de personal                     (-)3,354,000.00
Sous, salaris i assimilats                     (-)2,601,000.00
Carregues socials                         (-)753,000.00
Altres despeses d'explotació                     (-)2,105,450.00
Serveis exteriors                       (-)2,137,500.00
Tributs                  (-)7,500.00
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials        (-)12,500.00
Altres despeses de gestió corrent             (-)87,000.00
Amortització de l'immobilitzat           (-)400,000.00
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres             15.000,00
Altres resultats                  11.500,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ              182,000.00
Ingressos financers                   5.000,00
De valors negociables i altres instruments financers                5.000,00
En tercers                    5.000,00
Despeses financeres           (-)187,000.00
Per deutes amb tercers           (-)187,000.00
Deteriorament i resultat per vendes d'instruments financers                   -
Deterioraments i pèrdues                       -
RESULTAT FINANCER           (-)182,000.00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS                        0,00
Impost sobre beneficis 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES                   0,00
Resultat procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 
RESULTAT DE L'EXERCICI                        0,00
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MEMÒRIA GEGANTS DE SANTS 2012

L’any 2012, els Gegants de Sants han tornat a participar a nombroses cercaviles 
de les festes majors d’arreu de Barcelona i Catalunya on han estat convidats.  

A Sants, han participat a actes festius com el Carnestoltes, el pregó de les Festes 
de Sants, el Correllengua, la Marató, el Cros de Sants, la Cavalcada del Pare 
Noel dels comerços i tots aquells actes on calien els balls dels gegants, molt 
especialment a les activitats de les escoles del barri.  

Socialment, han gaudit d’activitats amb altres entitats dins el seu àmbit com 
la Bordeta en Dansa, activitats esportives, SOS Racisme, Banc de Sang i 
Sants3Ràdio. 

Resultat econòmic any 2012 Gegants de Sants

CONCEPTE            INGRESSOS           DESPESES

Subvencions    2.500,00 € 

Recaptació actuacions   5.250,00 € 

Transport i manteniment     2.500,00  €

Calçotada       2.500,00  €

27 trobada       2.500,00  €

Despeses secretaria          250,00 €

TOTALS       7.750,00 €     7.750,00 €

MEMÒRIA CASTELLERS DE SANTS 2012

En la temporada 2012, els Castellers de Sants han actuat a 27 places d’arreu del 
principat, amb una actuació també a Bilbao, amb els següents resultats: 4 castells 
de 6 pisos (tots ells en actuacions comercials), 34 castells de 7, 42 castells de 8 
i 3 castells de 9.

La colla ha assolit el nombre màxim de castells de 8 pisos descarregats mai en 
una temporada; ha descarregat dotze 4de8 (el màxim d’una temporada són els 
15 del 2010) i setze 3de8 (màxim històric de la colla en un any), ha recuperat el 
2de8f (que no descarregava des del novembre del 2010) descarregant els tres 
intents que ha dut a plaça, ha incorporat al seu repertori casteller el 7de8 (castell 
inèdit per a la colla i que ha descarregat les tres vegades que l’ha intentat) i ha 
assolit amb escreix un castell com el 5de8 (que ha descarregat en vuit ocasions i 
per quart any consecutiu).

Pel que fa als castells de nou pisos, els Borinots han carregat en dues ocasions 
el 3de9f (al Concurs de Castells de Tarragona – 7 d’octubre – i a la Diada de Tots 
Sants de Vilafranca – 1 de novembre), castell que han descarregat a la darrera 
actuació de l’any a la Diada dels Minyons de Terrassa (18 de novembre). I tot 
això malgrat algunes situacions adverses que han afectat en certa manera el 
rendiment dels castellers i el bon funcionament de la colla.

Les obres de millora i condicionament del local d’assaig, que s’han allargat durant 
una temporada i mitja, han tingut afectacions en el funcionament de la colla, ja 
que han acabat assajant a 4 espais diferents: el Passatge de Fructuós Gelabert, 
l’Auditori de les Cotxeres de Sants, el pati del Casinet d’Hostafrancs o l’Església 
de Santa Maria de Sants. 

2012
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Aquest fet ha comportat que la dispersió de la colla hagi anat en augment. Assajar al carrer té els seus avantatges (tens 
molta més visibilitat a la gent que passa pel carrer) però sobretot té molts inconvenients (la pluja – enguany i per primera 
vegada a la història s’ha hagut de suspendre un assaig a causa de les inclemències meteorològiques – o el fred). 

Així mateix han continuat treballant per dur l’activitat castellera arreu dels barris de la ciutat; enguany han actuat a 
Gràcia (Plaça de la Virreina), a les Corts (Plaça de la Concòrdia), a Sants (Plaça de Sants, Plaça d’Osca i Plaça Bonet 
i Muixí), a la Bordeta (Plaça Súria), a Montjuïc (Poble Espanyol), a Ciutat Vella (Plaça de la Catedral, Plaça de Sant 
Jaume i ...), a la Sagrada Família (Avinguda Gaudí) i al Poble-sec (Carrer Blai).

ANNEX COMISSIONS

I han dut l’activitat castellera arreu del 
Principat (Sitges – en dues ocasions –, 
Cornellà del Llobregat, Vilassar de Mar, 
Sant Cugat, Terrassa – en dues ocasions 
–, Tarragona i Vilafranca) i també hem 
actuat a Basurto (Bilbao) dins dels actes 
de celebració de la Kultura Barrutik 
2012: Plazarik Plaza gràcies a l’ajuda 
i coordinació del Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, del 
Districte de Sants-Montjuïc i de l’Institut 
de Cultura de Barcelona.

Per tant, han estat un total de 28 
actuacions en què els Castellers de 
Sants han dut amb el mateix orgull 
de sempre el nom del nostre barri i la 
llengua i la cultura del nostre país.

Les dues celebracions més importants 
per a la colla, l’Aniversari i la Diada, 
s’han desenvolupat en un to molt festiu, 
i no només pel que fa als castells, 
sinó també en relació al teixit social 
de la colla. Aquest últim punt, el del 
creixement social, es va fer palès a 
l’actuació de la Diada, amb prop de 350 
castellers. Una altra mostra de la bona 
salut de la colla va ser la participació en 
les matinades, on van assistir un bon 
nombre de membres de la colla. Com a 
punt important, destaca la participació 
dels veïns del barri de Sants en les dues 
actuacions,  omplint la plaça i  mostrant 
el seu suport als Castellers de Sants: 
aquest fet reafirma que són una entitat 
molt coneguda i estimada al barri.

Seguint la vocació de la colla de 
participar en les activitats del barri, 
han seguit treballant i col•laborant amb 
altres entitats i agrupacions arrelades 
al territori, comptant sempre amb el 
suport del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que 
ha cedit els diferents espais per poder 
realitzar els assajos, així com el Districte 
de Sants-Montjuïc i l’Església de Santa 
Maria, que també han cedit i facilitat els 
permisos per continuar amb l’activitat 
castellera mentre finalitzaven les obres 
del local d’assaig.
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MEMÒRIA COLLA DIABLES DE SANTS 2012

La colla de Diables de Sants he fet nombroses actuacions a Barcelona, en el marc de les tradicionals festes majors, i 
també ha tingut presència en altres territoris, sempre amb vinculació amb activitats festives i populars. 

• ACTIVITATS DURANT L'ANY:

• REVETLLA DE SANT JOAN

• CORREFOC A RIPOLL

• PARTICIPACIÓ A SANTA EULÀLIA AMB EL “XOT”

• FES-TE AL CARRER, ORGANITZACIÓ A CÀRREC DEL POBLE-SEC

• CORREFOC DE LA MERCÈ

• PARTICIPACIÓ DEL DRAC “PITU” I “XOT” A LA CAVALCADA DE LA MERCÈ

• CORREFOC AL CORRELLENGUA

• CORREFOC A LA FESTA MAJOR “SANTS ENTRE FLAMES”

• CASTELL DE FOCS FINAL DE FESTA DE LES FESTES DE SANTS

• CORREFOC CREMA-PICA-PUJA

• ACTUACIÓ I FINAL DE FESTA DE “LA BORDETA EN DANSA”

• ACTUACIÓ A BILBAO

• PARTICIPACIÓ “MARATÓ DE CINEMA DE SANTS”

• CERCAVILA DEL PARE NOEL I DIFERENTS ACTUACIONS EN ALTRES BARRIS DE BARCELONA

Cal destacar el correfoc de la Festa Major 
“Sants entre flames”, ja que aquest any s’ha 
modificat el dia i el recorregut i la participació 
del públic ha crescut. 

L’entitat agraeix la col•laboració de la Guàrdia 
Urbana per la retirada de cotxes del recorregut, 
del districte pel suport en la senyalització del 
recorregut del correfoc; dels organismes 
oficials; de la federació de Comissions i 
Carrers; del Secretariat d'Entitats, així com la 
resta d'entitats i moviments del barri que fan 
possible la Festa Major.

Per primera vegada, els Diables de Sants han 
organitzat el castell de focs de la Festa Major 
de Sants. El resultat ha estat molt positiu i 
s’espera poder repetir l’experiència. 

L’any 2012, la Colla de Diables de Sants es va 
encarregar de la gestió de la barra al “Marató 
de cinema de Sants”, que va permetre la 
cohesió de colla davant l'augment de la feina.

Resultat econòmic any 2012 Colla Diables de Sants

CONCEPTE                  INGRESSOS      DESPESES

Subvenció municipal         1.950 € 

Festa de la cirera                300 € 

Correfoc de Sant Joan             400 €         400 €

Correfoc festa de Sants Alternatives                         600 €         600 €

La Bordeta en Dansa         3.000 €      3.000 €

Correfoc de La Mercè            350 €         350 €

Cavalcada de La Mercè            150 € 

Correllengua             250 €                    250 €

Barra Marató de Cinema de Sants    4.315,24 € 

Cercavila Pare Noel     1.057,72 €  1.057,72 €

Assegurança     1.388,55 €

Correfoc entre flames     1.949,71 €

Marató de Cinema de Sants       2.824,18 €

Quotes agrupacions             216 €

Camió sortida Ripoll        133,93 €

TOTAL     12.372,96 € 12.170,09 €
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MEMÒRIA COL•LECTIU D’ARTISTES DE SANTS 2012

Gener

- Del 3 al 5 PAU SENSE TREVA (tallers) amb entitats del 
barri i 3er CONCURS DE PINTURA RÀPIDA JUVENIL de 
3 a 12 anys a les Cotxeres de Sants. 

- Dia 3 ACTE POÈTIC de la Pau i dels infants de lliure 
participació, obert a poetes, músics i cantautors a 
Cotxeres de Sants. 

- Dia 5 MOSTRA D’ART - Ester Bassols, Isabel Blanco, 
Dolores González, Carmen Homar, Rosario Lahoz, Arseni 
Macià, Anna Masó, Enric Masó, Joaquim Rocaful, Ana 
Salas i Marina Sauret. Al Passatge Fructuós Gelabert. 

- Dia 12 TERTÚLIA BATIBULL Danses Rebetikas - 
(Antipolítiques del cos en els suburbis grecs a principis 
del segle XX), per Theodoro Evangeloudis a Cotxeres de 
Sants.

- Dia 31 CINE FÒRUM Una teràpia perillosa d’Harold 
Ramis amb la Dra. Lluïsa Bertran en col•laboració amb 
l’Associació de familiar de malalts mentals de Sant 
Montjuïc. AA.VV. Badal, Brasil i la Bordeta 

- Dia 31 VISITA GUIADA de les Paraules Immigrades - 
col•laboració amb la Taula Intercultural amb Montse J. 
Sorribes - a l'escola Joan Corominas 

- Del 31 al 19 de febrer EXPOSICIÓ ART I ESPORT 
Perfomance Art i Esport. Acció.  Artistes participants: 
Maria Ciurana, Martín de Torres, Montse J. Sorribes, 
Dolores Latorre, Carmen Lombardia, Gregorio Martín del 
Río, Carme Mola, Vicent Piqueras, Amèlia Romero, Josep 
Ma.Torres al Poliesportiu de la Bordeta.

Febrer

- Dia 7 VISITA GUIADA de les Paraules Immigrades - 
col•laboració amb la Taula Intercultural amb Montse J. 
Sorribes - a l'escola Joan Corominas. VERSOS A RAIG 
FET 1a. part : Alicia en color blau, perfomance de Poesia, 
dansa i teatre per Kata Carmona, amb la col•laboració 
de Teodoro Evangeloudis (dansa grega), Pablo Bravo 
(tango), Juana Lacorazza (dansa colombiana i tango), 
Sabrina Valle (escenografia) i 2a. part Poesia de lliure 
participació obert a musics, poetes i cantautors a Cotxeres 
Sants.

- Dia 9 TERTÚLIA BATIBULL "Sinopsis de la historia dels 
instruments electrònics - estudi del funcionament bàsic 
del Theremin i demostració del mateix” per Jordi Balius, 
enginyer tècnic d'electrònica a Cotxeres de Sants.

- Dia 11 MOSTRA D’ART Ester Bassols, Isabel Blanco, 
Carmen Homar, Rosario Lahoz, Carmen Marín, Arseni 
Macià, Anna Masó, Enric Masó, Joaquim Rocaful i Ana 
Salas, Marina Sauret i Marya Veleva al Passatge Fructuós 
Gelabert. 

- Dia 18 Participació en el CARNAVAL INFANTIL al Parc 
de l’Espanya Industrial. 

- Dia 21 RECITAL POÈTIC 1a. Part Homenatge a Carles 
Salvador, (València, 1893 - 1955), mestre poeta, es dedica 
a la narrativa, al teatre i a l'assaig i fou un dels principals 
promotors de la normalització lingüística al País Valencià, 
presentat per Carles Salvador Sales, i els rapsodes: 
Montse J. Sorribes, Josep López Badenas Teresa Llobet 
i Rafael Soteras 2a. Part: POESIA de lliure participació 
obert a poetes, músics i cantautors a la Biblioteca Vapor 
Vell.

- Dia 24 EXPOSICIÓ INSTAL.LACIÓ Art i Dona : Els rols i 
la mare que els va parir del 21 al 11 de març amb el grup 
3D Anna Bafalluy, Anna López Isart, i Montse J. Sorribes 
al Casinet d’Hostafrancs.

- Dia 28 CINE FÒRUM El petit salvatge de François 
Truffaut amb la Dra. Lluïsa Bertran en col•laboració 
amb l’Associació de familiar de malalts mentals de Sant 
Montjuïc. AA.VV. Badal, Brasil i la Bordeta.

Març

- Del 6 al 24 de març EXPOSICIÓ d’Art i Dona Homenatge 
a Clementina Arderiu amb Perfomance Poètica; Artistes 
de l’exposició: Montse Artal, Anna Bafalluy, Isabel 
Blanco, Mey Caro, Elisabet Castelló, Maria Ciurana, 
Mary Franquet, Aurora Gassó, González Ventosa, Conxa 
Ibáñez, Montse J. Sorribes, Rosario Lahoz, Dolores 
Latorre, Anna López Isart, Carmen Marín, Carme Mola, 
Rosa Muñoz, Vicent Piqueras, Llúcia Pujol, Anna Rodà, 
Amèlia Romero, Marina Sauret i Pilar Villuendas. Sala 
Lluïsa Franch a les Cotxeres de Sants.

- Dia 10 MOSTRA D’ART Ester Bassols, Isabel Blanco, 
Carmen Homar, Rosario Lahoz, Carmen Marín, Arseni 
Macià, Anna Masó, Enric Masó, Joaquim Rocaful i Ana 
Salas, Marina Sauret i Marya Veleva al Passatge Fructuós 
Gelabert 

- Dia 14 ACTE POÈTIC Dones i Poesia- 1a. part 
Homenatge a Clementina Arderiu per Glòria Bosch i 
Morera, Dolors Pérez, Rafael Soteras, en col•laboració 
amb el Grup d'Opinió Àmfora, 2a. part de lliure participació 
obert a poetes, músics i cantautors a la Biblioteca del 
Vapor Vell.

- Dia 15 CONFERENCIA La Dona i la Música per Victòria 
Palma, periodista i musicòloga, en col•laboració amb 
l'Aula de formació Josep Guinovart i Grau a Cotxeres de 
Sants - Bcna.

- Dia 27 CINE FÒRUM La vida secreta de les paraules 
d'Isabel Coixet amb la Dra. Lluïsa Bertran en col•laboració 
amb l’Associació de familiar de malalts mentals de Sants 
Montjuïc. AA.VV. Badal, Brasil i la Bordeta.

 Abril

- Dia 3 VERSOS A RAIG FET 1a. part: Poesies d'Oscar 
Camarero, Carme Roig i poesies d' A. Benicort pel rapsode 
Rafael Soteras i 2a. part Poesia de lliure participació obert 
a musics, poetes i cantautors a Cotxeres de Sants.
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- Dia 14 MOSTRA D’ART - Maria Alemany, Ester Bassols, 
Isabel Blanco, Carmen Homar, Rosario Lahoz, Carmen 
Marín, Arseni Macià, Mercè Martorell, Anna Masó, Enric 
Masó, Dolores Pelaez, Joaquim Rocaful, Ana Salas, 
Marina Sauret i Marya Velleva. Al Passatge Fructuós 
Gelabert. 

- Dia12 TERTÚLIA BATIBULL Motius per la independència 
per Francesc Mercader a Cotxeres de Sants.

- Del 20 d’abril al 2 de maig EXPOSICIÓ La ciutat de la 
Injustícia - Passi de vídeos de Juan Espanyol per Martín 
Torres, Recital Poètic i Xerrada: Parlem de les injustícies. 
Artistes de l’exposició: Pitu Alcober, Elsa Farrús, Grup 
3-D (Anna Bafalluy, Montse J. Sorribes i Anna López 
Isart), Mayra Lagunes, Dolores Latorre, Teresa Llobet, 
Vicent Piqueras, Llúcia Pujol, Joaquim Rocaful, Anna 
Rodà, Carme Roig, Amèlia Romero, Marina Sauret, 
Rafael Soteras, Josep Ma. Torres AA.VV. Badal, Brasil i 
la Bordeta.

- Dia 24 CINE FÒRUM El loco del pelo rojo de Vicenti 
Minneli Presenta la Dra. Lluïsa Bertran en col•laboració 
amb l’Associació de familiar de malalts mentals de Sants 
Montjuïc. AA.VV. Badal, Brasil i la Bordeta.

Maig

- Del 4 al 30 de maig, EXPOSICIÓ Forma i Color - 
Inauguració amb la interpretació del Theremin per Jordi 
Balius. Artistes de l’exposició: Pitu Alcober, Anna Bafalluy, 
Mey Caro, Pere Díez Gil, González Ventosa, Montse J. 
Sorribes, Dolores Latorre, Anna López Isart, Arseni Macià, 
Enric Masó i Llúcia Pujol.- Associació cultural La Lotteria 

- Dia 5 LA PRACTIKADA 2012 -Tallers de pintura pels 
infants de P3 fins a 6è, amb l'AMPA de l'escola Pràctiques 
II 

- Dia 8 VERSOS A RAIG FET 1a. part : Setmana de la 
Poesia a Barcelona amb poesies de Sylvia Trinxet, Montse 
J. Sorribes i Esteve Bosch de Jauregui i 2a. part Poesia 
de lliure participació obert a musics, poetes i cantautors a 
Cotxeres de Sants 

- Dia 10 TERTÚLIA BATIBULL 3a part de Sinopsis de 
la historia dels instruments electrònics - interpretació 
del Theremin, passi del documental de la vida del propi 
inventor i persones relacionades amb ell, per Jordi Balius, 
enginyer Tècnic d'electrònica a Cotxeres de Sants.

- Dia 12 MOSTRA D’ART - Maria Alemany, Ester Bassols, 
Isabel Blanco, Carmen Homar, Rosario Lahoz, Carmen 
Marín, Arseni Macià, Mercè Martorell, Anna Masó, Enric 
Masó, Dolores Pelaez, Joaquím Rocaful, Ana Salas, 
Marina Sauret i Marya Velleva. Al Passatge Fructuós 
Gelabert. 

- Dia 15 SANTS PORTA OBERTA A LA POESIA - Setmana 
de la Poesia a Barcelona 1a. Part: Glòria Bosch i Morera, 
Blas Díez, Marianela Estarrona, Dolores Latorre i Josep 
López Badenas - 2a. Part: POESIA i relats breus de 
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lliure participació obert a musics, poetes i cantautors a la 
Biblioteca del Vapor Vell.

- Del 20 de maig al 20 de juny EXPOSICIÓ Un món de 
colors - Artistes de l’exposició: Pitu Alcober, González 
Ventosa, Dolores Latorre, Arseni Macià, Mercè Martorell, 
Joan Pallarola, Joaquim Rocaful – Acte de Cloenda 
Recital Poètic i Pica pica de germanor- AA.VV. Badal, 
Brasil i la Bordeta - Bcna.

- Dia 29 CINE FÒRUM Annie Hall de Woody Allen Presenta 
la Dra. Lluïsa Bertran en col•laboració amb l’Associació 
de familiar de malalts mentals de Sant Montjuïc. AA.VV. 
Badal, Brasil i la Bordeta.

Juny

- Dia 2 FIRENTITATS 2012 – Mostra d’Art, Taller de 
Pintura i Recital Poètic “Poesies d’arreu del món en 
col•laboració amb la Taula Intercultural –i amb altres 
Entitats del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
al Carrer de Sants.

- Dia 5 VERSOS A RAIG FET 1a. part : Poesies de Joan 
Naval i 2a. Part Poesia i relats breus de lliure participació 
obert a musics, poetes i cantautors a Cotxeres de Sants.

- Del 1 al 30 EXPOSICIÓ d’Art, Erotisme i Poesia amb 
Pitu Alcober, Maria Alemany, Anna Bafalluy, Jordi Balius, 
Mey Caro, Pere Díez Gil, Carme Estefanell, Aurora 
Gassó, González Ventosa, Montse J. Sorribes, Dolores 
Latorre, Arseni Macià, Cristina Martorell, Carme Mola, 
Joan Pallarola, Vicenç Pérez, Vicen Piqueras, Elisabeth 
Rossell, Ferran Soriano, Josep Ma. Torres, Marya Velleva. 
RECITAL POÈTIC Dia 13 1a. Part: Recital de Poesia 
eròtica per: Ferran Soriano, Carme Cabús i Domingo 
Javier Sánchez, - 2a. Part: POESIA I CONTES BREUS 
EROTICS DE LLIURE PARTICIPACIÓ obert a poetes, 
músics i cantautors a la Biblioteca Vapor Vell - Bcna.

- Dia 14 TERTÚLIA BATIBULL llum i pintura, nous 
llenguatges artístics per Dolores Latorre i la col•laboració 
de Rafael Soteras- Cotxeres de Sants.

- Dia 26 CINE FÒRUM La leyenda del santo bebedor 
d’Ermanno Olmi Presenta la Dra. Lluïsa Bertran en 
col•laboració amb l’Associació de familiar de malalts 
mentals de Sant Montjuïc. AA.VV. Badal, Brasil i la 
Bordeta.

Juliol

- Dia 10 Participació a la XV TROBADA DE POESIA EN 
LLENGUA CATALANA al Casino Ceretà de Puigcerdà a 
la Cerdanya.

Agost

- Del 17 a l’1 de setembre, EXPOSICIÓ al XIV Open 
Internacional d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta,  Escac i mat amb Pitu Alcober, Maria Alemany, 
Montse Artal, Jordi Balius, Mey Caro, Elisabet Castelló, 
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Aurora Gassó, González Ventosa, Grup 3 D (Anna 
Bafalluy, Montse J. Sorribes i Anna López Isart ), Mayra 
Lagunes, Dolores Latorre, Martí Martí, Cristina Martorell, 
Joan Pallarola, Vicenç Pérez, Vicent Piqueras, Joaquim 
Rocaful, Amèlia Romero, Elisabet Rossell i Marya Velleva. 
Sala Lluïsa Franch, Cotxeres de Sants.

Setembre

- Dia 4 VERSOS A RAIG FET 1a. part : “el laberint 
d‘Ariadna” amb Rosa Abuchaibe, Carmen González, 
Amalia Sanchis, Aitana Garcia, Antonio Garcia Lorente, 
Jorge Novak Stojsic, José Florencio Martínez, Domingo 
Sánchez i Marc García i 2a. Part Poesia i relats breus de 
lliure participació obert a musics, poetes i cantautors a 
Cotxeres de Sants.

- Dia13 TERTÚLIA BATIBULL A i de mi que dos cors 
s'estimen" Poesia de Trobadors sobre el text de Rosa 
Costa-Pau, presentat per Anna Rodà i Rafael Soteras a 
Cotxeres de Sants.

- Dia15 MOSTRA D’ART - Maria Alemany, Ester Bassols, 
Isabel Blanco, Carmen Homar, Rosario Lahoz, Carmen 
Marín, Arseni Macià, Mercè Martorell, Anna Masó, Enric 
Masó, Dolores Pelaez, Joaquim Rocaful, Ana Salas, 
Marina Sauret i Marya Velleva. Al Passatge Fructuós 
Gelabert.

- Dia 16 EXPOSICIÓ L’Art i el llibre en motiu de la 
inauguració de la Biblioteca Popular Josep Pons en el 
Bloc 11 de Can Batlló amb: Pitu Alcober, Montse Artal, 
Anna Bafalluy, Pere Díez Gil, Aurora Gassó, González 
Ventosa, Montse J. Sorribes, Dolores Latorre, Usea Ponce, 
Joaquim Rocaful, Amèlia Romero i Elisabet Rossell i 
Recital Poètic, pels poetes Josep López Badenas, Dolors 
Pérez, Rafael Soteras, i seguidament Jordi Balius amb la 
interpretació del Theremin a Can Batlló.

- Dia 25 CINE FÒRUM Recorda d’Alfred Hitchcok Presenta 
la Dra. Lluïsa Bertran en col•laboració amb l’Associació 
de familiar de malalts mentals de Sants Montjuïc. AA.VV.
Badal, Brasil i la Bordeta - Bcna. 

- Del 25 al 13 d’octubre EXPOSICIÓ ART JOVE "El 
Rastre" de Judith Andreu Valls 1er premi del 4art.concurs 
d’ART-JOVE’11. Sala Lluïsa Franch a Cotxeres de Sants..

Octubre

- Dia 2 VERSOS A RAIG FET 1a. part La poesia catalana, 
del segle XX al XXI, reptes poètics per Rafel Cases i 2a. 
Part Poesia i relats breus de lliure participació obert a 
musics, poetes i cantautors a Cotxeres de Sants.

- Del 3 al 30 d’octubre EXPOSICIÓ El mar i els pescadors 
de Josep Ma. Rosquillas. Presenta la Dra. Lluïsa Bertran 
i Recital Poetic de poemes de Rafael Alberti, per Glòria 
Bosch i Morera, Dolores Latorre i Josep López Badenas - 
AA.VV. Badal, Brasil i la Bordeta.

- Dia 11 TERTÚLIA BATIBULL Un pas a la llibertat (parlem 
de la Diada de Catalunya) amb  Francesc Mercader a 
Cotxeres de Sants.

- Del 16 d'octubre al 3 novembre EXPOSICIÓ de 
FIGURATIU Noves Propostes artístiques Opressió I 
Inauguració exposició amb Recital poètic per Glòria 
Bosch i Morera, Aurora Gassó, Josep lópez Badenas i 
Rafael Soteras i presentació del curt l'Opressió. amb els 
artistes: Pitu Alcober, Maria Alemany, Mey Caro, Mary 
Franquet, Ferran Lajusticia, Mayra Lagunes, Gregorio 
Martín del Rio, Cristina Martorell, Mercè Martorell, Enric 
Masó, Carme Mola, Usea Ponce, Joaquim Rocaful, Anna 
Rodà, Amèlia Romero, Elisabet Rossell, Ferran Sumoy, 
Francesca Surribas i Josep Ma. Torres. Visites guiades 
de dilluns a divendres de 18 a 20h. sala d'exposicions 
Lluïsa Franch a Cotxeres de Sants.

- Dia 17 Passi de videoart de Rosqui &Oli de Josep 
Ma. Rosquillas i Josep Olivares. Presenta la Dra. Lluïsa  
Bertran. AA.VV. Badal, Brasil i la Bordeta.

- Del 1 d'octubre al 17 novembre EXPOSICIÓ Llums 
i Ombres-  Artistes i poetes participants: Pitu Alcober, 
Maria Alemany, Josep Bernal, Glòria Bosch i Morera, 
Mey Caro, Elisabet Castelló, Soledat Gascó González 
Ventosa, Montse J. Sorribes, Dolores Latorre, Josep 
Lopez Badenas,Ma. Teresa Llobet, Arseni Macià, Cristina 
Martorell, Mercè Martorell, Vicenç Pérez, Vicent Piqueras, 
Joaquim Rocaful, Amèlia Romero, Elisabet Rossell, 
Rafael Soteras, Francesca Surribas, Josep Ma. Torres. 
(activitats paral•leles dies 25/10; 8/11; 15/11organitzades 
per Grup Opinió Àmfora, Ciutat Invisible, Avismón, La Col.  
RECITAL POETIC Dia 18  amb la participació dels poetes 
de la Mostra - 2a. Part: POESIA I CONTES BREUS sobre 
el barri de LLIURE PARTICIPACIÓ obert a poetes, músics 
i cantautors a la Biblioteca Vapor Vell.

- Del 19 al 31 d'octubre EXPOSICIÓ de FIGURATIU 
Noves Propostes artístiques Quadres al vent (Itinerant) 
Inauguració amb la presentació de la Mostra per 
Ramon Casalé, crític i historiador d'art, Recital poètic 
i la interpretació del Theremin, per Jordi Balius amb 
els artistes: Maria Ciurana, Mary Franquet, Rosario 
Lahoz, Ferran Lajusticia, Arseni Macià, Carme Mola, 
Vicenç Pérez, Vicent Piqueras, Usea Ponce, Llúcia 
Pujol, Joaquim Rocaful, Amèlia Romero, Ferran Sumoy, 
Francesca Surribas i Josep Ma. Torres; i la col•laboració 
dels poetes: Joan Asbert, Glòria Bosch i Morera, Esteve 
Bosch de Jaureguizar, Oscar Camarero, Catalina 
Carmona, Montse J. Sorribes, Dolores Latorre, Josep 
López Badenas, Jesús Pérez, Llúcia Pujol, Carmen Roig, 
Rosa Sirvent i Rafael Soteras. sala d'exposicions Castell 
de Palleja - Palleja - Bcna.

- Dia20 MOSTRA D’ART - Maria Alemany, Elisa Ancori 
Guerrero, Rosario Lahoz, Ana Lopez Serrano, Arseni 
Macià, Mercè Martorell, Anna Masó Enric Masó, i Marya 
Velleva - al Passatge Fructuós Gelabert
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- Dia 27 CORRELLENGUA participació en 
el Mosaic i Concurs de Pintura ràpida obert 
a tothom i participació en la Marató Poètica 
juntament amb el premi Amadeu Oller i el Grup 
d'Opinió Àmfora, amb la CAL a la Plaça de 
Sants.

- Dia 30 CINE FÒRUM El motin de Caine 
d’Edward Dmytryk. Presenta la Dra. Lluïsa 
Bertran en col•laboració amb l’Associació de 
familiar de malalts mentals de Sants Montjuïc. 
AA.VV.Badal, Brasil i la Bordeta.

Resultat econòmic any 2012 Col.lectiu d’Artistes de Sants

CONCEPTE                  INGRESSOS      DESPESES

Subvenció municipal   1.180,15 € 

Recursos propis de l’entitat      2422,80 € 

Comunicacions            273,36 €

Adquisició de material fungible    1.405,21 €

Altres despeses          239,46 €

TOTAL     3.602,95 €            1.918,03 €

MEMÒRIA COMISSIÓ DE SARDANES 2012

Les ballades de sardanes configuren l’activitat 
més rellevant d’aquesta comissió. Prèviament 
a la realització d’aquest cicle, cal tancar la 
contractació de les cobles sardanistes. Al 2012 
es va mantenir la ubicació dels últims anys, 
situada al c. Joan Güell. S’hi van realitzar 8 
ballades populars, totes en divendres a partir 
de les 19.30 h.

Resultat econòmic any 2012 Comissió Sardanes

CONCEPTE                  INGRESSOS      DESPESES

Subvenció municipal           870 € 

Aportació d’ens privats   2.450,00 € 

Recursos propis de la persona jurídica 2.714,55 € 

Treballs realitzats per empreses externes        6.240 €

Cartells i material d’oficina          52,65 €

Altres despeses              100 €

TOTALS                     6.034,55 € 6.392,65 €

Resultat econòmic any 2012 Aula Oberta a la Bordeta

CONCEPTE                  INGRESSOS       DESPESES

Inscripcions         2.530 € 

Subvencions           833 € 

Loteria de Nadal           250 € 

Conferenciants         2.160 €

Ús Sala Nova Sant Medir              400 €

Llibres                 300 €

Celebracions             900 € 

Generals                 300 €

TOTALS     3.613 €                 4.060 €

MEMÒRIA AULA OBERTA A LA BORDETA 
2012

Durant l’any 2012, l’Aula Oberta de la Bordeta 
ha organitzat un total de 27 conferències de 
temes diversos cada dilluns no festiu. 

Entre les activitats complementàries 
destaquen les visites guiades a l’Ateneu 
Barcelonès, els terrats de la Catedral, 
l’exposició de pintures de Goya al Caixa 
Fòrum i a la seu del Districte de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta. 
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MEMÒRIA AULA OBERTA A SANTS 2012

L’Aula Oberta a Sants ha organitzat durant 
l’any 2012 nombroses conferències, 
projeccions, concerts i recitals musicals que 
han gaudit d’una bona afluència de persones 
interessades.

Aquest any s’ha instal•lat la calefacció a 
l’Auditori-Teatre de la Parròquia dels Dolors 
on està situada l’Aula i s’està treballant en les 
instal•lacions de vídeo (pantalla i projector) per 
tal de facilitar el visionat a totes les persones 
associades. 

Com a conseqüència d’aquestes despeses, el 
pressupost per a les activitats del 2013 s’ha 
vist reduït. 

MEMÒRIA AULA OBERTA D’HOSTAFRANCS 
“FEM CAMÍ” 2012

Durant l’any 2012, l’Aula Oberta a Hostafrancs 
ha ofert a les seves persones associades una 
conferència cada setmana durant el període 
comprès entre els mesos de gener a juny i 
d’octubre a desembre. 

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. 

Resultat econòmic any 2012 Aula Oberta a Sants

CONCEPTE                  INGRESSOS       DESPESES

Subvencions           783 € 

Donació privada per instal•lació calefacció      6.035 € 

Benefici excursions           808 € 

Loteria de Nadal            266 € 

Inscripcions i altres donacions       4.275 € 

Conferències, musicals i altres                                    2.573 €

Activitats culturals i celebracions                                       292 €

Manteniment                                         415 €

Instal•lacions i despeses electricitat                                    1.007 €

Aparell electrònic i despeses de telèfon                                    2.601 €

Instal•lació calefacció                                    6.500  €

Material oficina i despeses de telèfon                                         93 €

Altres despeses                                           30 €

TOTALS       12.167 €    13.511 €

Resultat econòmic any 2012 Aula Oberta d’Hostafrancs

CONCEPTE                  INGRESSOS       DESPESES

Aportacions Quotes          1.350 € 

Subvencions              783 € 

Benefici excursions               80 € 

Conferenciants         1.540 €

Festa de Nadal i fi de curs            766 €

Telèfon i obsequis            195 €

Cartells i material d’oficina           203 €

Pessebre              65 €

Ordinador            550 €

TOTALS          2.213     3.319 €


