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El 2017 ha estat marcat pels actes de celebració 
del 40è aniversari del Secretariat. Ha estat una 
oportunitat per impulsar la vigència del nostre 
projecte: enfortir les entitats, cohesionar els barris 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i promoure valors 
com la llibertat, la justícia social i la participació. Així 
mateix, l’Ajuntament de Barcelona ens ha concedit 
la medalla d’honor de la ciutat per la nostra 
trajectòria.

Una de les claus per tenir una societat més 
cohesionada, més justa i amb més drets socials 
és comptar amb un teixit associatiu potent. Una de 
les línies de treball del Secretariat és oferir serveis 
a les entitats associades i, també, promoure la 
coordinació associativa. El coneixement del territori 
i de les entitats ens permet connectar projectes, 
crear espais compartits i sumar iniciatives. En 
aquest sentit, les taules d’entitats orientades a la 
interculturalitat, els esports, la defensa dels drets 
socials i l’ús social de la llengua catalana són 
exponents d’aquesta voluntat, que ha estat un dels 
eixos de treball dels últims anys.

La gestió dels centres cívics Cotxeres de Sants 
i Casinet d’Hostafrancs i dels centres esportius 
de l’Espanya Industrial i de la Bordeta fa possible 
que el Secretariat pugui disposar de recursos i 
serveis per a les entitats i al mateix temps fomentar 
activitats i projectes al territori.

En l’àmbit de la gestió cultural, les entitats són 
les grans protagonistes. Només una dada: més 
de 200 entitats han participat en 10 comissions 
organitzadores d’activitats. Però el paper de les 
entitats no s’acaba aquí: també tenen un paper 
rellevant en la governança de Cotxeres-Casinet i 
també col·laboren activament en els cursos i tallers.
Pel que fa a la gestió esportiva, el repte del 2017 
ha estat consolidar la xifra de persones abonades. 
Un entorn molt competitiu marcat per l’obertura 
de diversos centres low cost ha significat una 

intensificació de les campanyes de captació i, 
alhora, explorar noves vies de fidelització. També 
volem remarcar la manca d’espais esportius als 
nostres barris, una situació que ja fa temps que 
s’arrossega i que significa un problema important 
per als clubs i les entitats esportives.

Encapçalem i donem suport a nombrosos 
projectes que tenen com a denominador comú 
la seva capacitat de transformació social. Són 
projectes com l’ExpresSA’NTS, la Bordeta en 
Dansa, els Jocs Florals, el Correllengua... En 
destaquem un especialment: el projecte Aprenem 
compartint, que promou l’èxit de més de 120 nens i 
nenes dels nostres barris. Al 2017, va rebre el Premi 
Aprenentatge Servei entre més de 200 projectes 
presentats.

Al 2017, hi ha hagut un canvi en la gerència del 
Secretariat. En Joan Manuel V. Parisi, després de 
més de 20 anys, ha fet un pas al costat i la Neus 
Anglès ha agafat el relleu al capdavant de l’equip 
tècnic de l’organització. 

Finalment, des d’aquesta presentació volem 
reconèixer la tasca de totes les entitats i persones 
que de manera voluntària col·laboren i participen 
en activitats i projectes que enforteixen el teixit 
social. I, de manera especial, volem recordar les 
persones que ens han deixat per sempre durant 
l’any 2017 i que han estat relacionades amb 
l’associacionisme dels nostres barris: Manel Mora, 
president de l’Associació Blaugranes en cadira de 
rodes i amb problemes amb mobilitat, Antoni Roca, 
segon president del Secretariat d’Entitats, Josep 
Xarles, fundador i primer president del Centre 
Social de Sants i Anselm Cartañà, primer president 
del Secretariat d’Entitats. Ja al 2018 hem de citar 
Feliu, de l’Associació Aguada Pasajeros i en Ramon 
Freixas, que va ser president de l’Aula Oberta la 
Bordeta.

Presentació
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2.2 EIXOS DE TREBALL1. EL SECRETARIAT
a. Qui som
b. Òrgan de govern
c. Organigrama 

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 així com l’articulació d’espais de 
coordinació per crear treball conjunt i en xarxa.

La nostra missió és compartir cultura i 
competències per créixer qualitativament i així 
millorar la societat (incidència), les entitats 
(qualitat democràtica, participació, etc.) i les 
persones treballadores (servei i compromís), 
potenciant el sentiment de pertinença al 
Secretariat.

La visió del Secretariat és ser un model 
d’interlocució, mediació i participació de 
referència per a les entitats i la ciutadania del 
territori, valorat per les persones treballadores 
i les persones usuàries; tot amb un equip 
cohesionat, liderat per uns dirigents i directius 
compromesos amb l’organització.

Els valors que fonamenten el Secretariat són:

Treball cooperatiu: realització de tasques amb 
un objectiu comú, amb una interdependència i un 
lideratge compartit entre les diferents àrees del 
Secretariat i també amb els seus grups d’interès 
(entitats, societat, ciutadania, etc.). 

Vocació de servei: cerca de la plena satisfacció 
de les necessitats i les expectatives dels usuaris, 
entitats i, en general, de la societat i el territori, 
actuant sempre segons la missió i els valors del 
Secretariat. 

Cultura catalana: defensa de la identitat, història, 
llengua i tradicions catalanes, fent-ne ús, difusió 
i donant exemple entre els usuaris, entitats i 
ciutadania.  

Igualtat: reconeixement de totes les diferències 
possibles entre persones (per gènere, ètnia, 
procedència, per minusvàlues, etc.) i tractament 
d’aquestes per igual.

Transparència: claredat i comportament ètic 
en el disseny, gestió i implantació de tots els 
processos formatius i de desenvolupament de 
persones. 

Sostenibilitat: cerca continuada de l’eficiència i 
l’aprofitament total dels recursos existents (tant 
materials com de temps) en el disseny, gestió i 
implantació de tots els processos formatius i de 
desenvolupament de persones. 

Participació: implicació plena en la formació de 
tots els agents possibles que formen part del 
Secretariat.

a. Qui som

OBJECTIUS

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Les entitats, cor 
i motor del Secretariat
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a. QUI SOM

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

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

Estem adherits a:
· Codi ètic de les associacions de   
   Barcelona
· Som escola
· Plataforma pel dret a decidir
· Crida per la Democràcia

UNA MICA D’HISTÒRIA

1976 
Es crea el Secretariat 
local del Congrés de 
Cultura Catalana que, 
amb el temps, es 
convertirà en el Se-
cretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs  i 
la Bordeta. 

1984 
El Secretariat es 
constitueix oficial-
ment en el Registre 
d’Associacions.

1993 
S’inicia la gestió 
del Centre Esportiu 
Municipal l’Espanya 
Industrial. 

1997 
La cogestió 
s’amplia al Casinet 
d’Hostafrancs.

2002 
L’Ajuntament de 
Barcelona adjudica 
al Secretariat la cons-
trucció i gestió del 
CEM la Bordeta per a 
un període de 30 
anys.

2007 
Obre les portes 
el Centre Espor-
tiu Municipal la 
Bordeta.

2011 
S’impulsen i es 
consoliden diversos 
espais de coordi-
nació associativa 
com una de les línies 
estratègiques del 
Secretariat.

1978 
L’activitat econò-
mica i social més 
important dels quinze 
anys següents va 
ser l’organització de 
cursos de català a la 
població en general. 

1992 
El Secretariat pren la 
decisió de gestionar, 
a més dels serveis 
que gestionava amb 
les administracions, 
equipaments del 
territori.

1994 
S’inicia la cogestió 
del centre cívic 
Cotxeres 
de Sants. En només 
tres anys es dobla 
el nombre d’entitats 
associades 
al Secretariat.

1999 
S’obre la sala de 
lectura Miquel Martí 
i Pol, propietat del Se-
cretariat, en presèn-
cia del poeta.

2006 
El Secretariat renova 
per a un període 
de 15 anys la gestió 
del CEM l’Espanya 
Industrial.

2008 
El Secretariat, format 
en aquests moments 
per 268 entitats, 
realitza la diagnosi 
de la participació a 
l’entitat, que li servirà 
de base per a la 
realització del seu 
pla estratègic com a 
federació.

2012 
S’inicia la gestió de 
la Masia del Rellotge, 
que queda integrada 
com un espai orientat 
als tallers relacionats 
amb la jardineria i, 
excepcionalment, a 
actes de petit format.

2016-17 
El Secretariat 
arriba als 40 
anys d’activitat 
associativa.

Al 2017 s’han acabat els actes  
de celebració dels 40 anys  
del Secretariat
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LA COMISSIÓ EXECUTIVA
La Comissió Executiva, formada per persones voluntàries elegides 
per l’Assemblea del Secretariat, és l’encarregada de vetllar per 
l’acompliment dels objectius marcats en l’Assemblea. El mandat previst 
als estatuts és de quatre anys.

De manera ordinària, la Comissió Executiva es reuneix mensualment 
per debatre i acordar diversos aspectes de les línies de treball del 
Secretariat i fer-ne un seguiment.

b. Òrgan de govern

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 17 de juny del 2014, la composició de la Comissió Executiva és la següent: 

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

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

Tresoreria: Carme Bernet i Viñas
Entitat de procedència: Castellers 
de Sants

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

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

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

Persones cooptades:  
Eulàlia Perarnau i Clarasó
Joan Samsó i Valls
Assumpta Sogas i Figueras
Rafa Vázquez i Vázquez

La Comissió Executiva, 
formada per persones voluntàries, 
es renova cada 4 anys.

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.
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Al 2017 es va produir un canvi en la gerència del Secretariat. Després de més 
de 25 anys, en Joan Manuel V. Parisi va fer un pas al costat i la Neus Anglès va 
prendre el relleu al capdavant de l’equip tècnic de la federació.

Aquesta dilatada trajectòria en el món associatiu dels nostres barris es va veure 
reconeguda al 2017 amb la concessió del Premi Sants-Montjuïc, un guardó que 
posa en valor l’impuls de l’associacionisme per part d’en Parisi. A més, en un 
terreny més festiu i popular, al 2017 va ser l’escollit per fer el pregó de la Festa 
Major de Sants.

L’estructura organitzativa del Secretariat té tres nivells:

Àmbits de treball
El Secretariat té tres àmbits de treball:

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.

Estructura central:  
serveis a les entitats i coordinació 
associativa.

Gestió cultural:  
cogestió amb l’Ajuntament 
de Barce lona dels centres cívics 
Cotxeres de Sants i Casinet 
d’Hostafrancs.

Gestió esportiva:  
gestió dels centres esportius 
municipals de l’Espanya Industrial 
i de la Bordeta.

c. Organigrama L’assemblea és l’òrgan sobirà 
del Secretariat i està format per 
totes les entitats associades.

Comissió Executiva

Gerència

Direcció Esportiva
Direcció  CEM LB

Responsable
Fisio i estètica

Monitors/es
Socorristes

Responsable
Esports 

Monitors/es
Socorristes

Coordinació
Esports 

Coordinació
de manteniment

Coordinació
Cap setmana

Personal
Cap setmana

Coordinació
Muntatge
 Cot/Cas

Equip
Muntadors 

Cot/Cas

Professorat
de tallers

Responsable
Administració

Administració

Responsable
Projecte Cot/Cas

Responsable
Projecte Cot/Cas

Responsable
Projecte Cot/Cas

Responsable
Coordinació 

entitats

Responsable
Projecte Cot/Cas

Equip 
administratiu 

Cot/Cas

Equip 
administratiu 

Servei entitats

Monitors/es 
repàs

Responsable
Coordinació 

entitats

Responsable
Esports

Manteniment
Neteja

Responsable
Manteniment

Cap Manteniment Cap de Recursos Humans 
i Riscos Laborals

Manteniment
Neteja

Responsable
Atenció client

Atenció clientFisioter. 
Estètica

Direcció Econòmica
Direcció CEM EI

Direcció 
Comunicació

Direcció 
Relacions  

Institucionals

Direcció Servei entitats 
i Cotxeres / Casinet

Personal 
Municipal
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2.2 EIXOS DE TREBALL2. INFORME DE GESTIÓ
a. Les entitats
 I. Evolució i tipologia 
 II. Serveis
 III. Comissions de treball 
b. Eixos de treball 2017
 I. Gestió d’equipaments
 II. Coordinació associativa
 III. Projectes
c. Recursos humans 
d. Acords  
e. Comunicació 
f. Memòria econòmica 

I. Evolució i tipologia
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 2017 va tancar finalment amb 310 entitats. Per 
a la present assemblea, 10 noves entitats han demanat l’ingrés al 
Secretariat per primera vegada, mentre que 2 entitats estan pendents 
d’adhesió ja que no van assistir a l’assemblea de l’any passat. Així 
mateix, 4 associacions poden causar baixa.

* Previsió

Evolució entitats

a. Les entitats

1984 · 1996 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017

57

0

50

100

150

200

250

300

65 71 75 83

124

158

189
206

235
245 254 254

264 27 265 264 257
270

283
300

311 315
302

1 127

310 322*

· 2018

El 2017 confirma 
la tendència creixent en el 
nombre d’entitats associades.
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Cultura (138)
43%

AV i comerciants (19)
6%

Drets cívics  
i socials (29)
9%

Assistència  
social (24)
8%

Religió (9)
3%

Educació  
en el lleure (13)
4%

Gent gran (7)
2%

Esportives (33)
10%

Educació (51)
16%

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. 

Les entitats culturals i educatives són les tipologies 
d’entitats que tenen més representació, arribant al 59%.
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a. LES ENTITATS

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

Serveis a la carta
Serveis personalitzats per a necessitats específiques: el Secretariat 
ofereix a les entitats associades solucions adaptades a les necessitats 
específiques de cada entitat, buscant una opció a mida. Durant el 2017, 
el Secretariat ha donat suport a:

Camins Esportius de Sants:
suport administratiu al Cros Popular 
de Sants pel que fa a la inscripció a 
la cursa i a la tramesa de diplomes 
a participants.

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.

CAL de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta:
en relació amb el Projecte Parlem, 
gestió de la base de dades de 
voluntariat i aprenents, tramitació 
de les subvencions i coordinació 
amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

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

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.

Lleialtat Santsenca
Suport i assessorament a la 
Plataforma de gestió de la Lleialtat 
Santsenca.

Federació Esplais  
i Caus de Sants -Montjuïc
Suport en la preparació  
de l’Acampasants. 
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II. SERVEIS

Funcionament

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

Lloguer de materials

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.

30.777 fotocòpies
39 entitats han utilitzat el servei
Cost del servei: 1.846,62 €

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 de persones associades 
de l’entitat per fer-ne etiquetes.

4 entitats han utilitzat el servei

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 €. Durant el 2017 ha 
hagut una disminució d’utilització del servei 
respecte a l’any anterior.

Total serveis: 46
Cost total del servei: 15.536,72 €
Aportació Districte: 6.450 €
Aportació entitats: 12.878,80 €

Màquina xapadora Cessions de la màquina xapadora: 29 cessions
Inflador de globus Cessions de l’inflador de globus: 2

Carpes Lloguer de carpes a 26 entitats
Projector Lloguer del projector a 2 entitats
Equip de so Lloguer equip de so a 1 entitat

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. 

22 suports econòmics puntuals
Import total: 5.757,90 €

Espais de reunió i 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.

Cotxeres-Casinet - Espais utilitzats per entitats: 81%  
Espais utilitzats entitats Secretariat: 60%

ATLES - Espais utilitzats per entitats: 97%

El préstec i lloguer 
de materials és un 
servei que facilita el 
funcionament de les 
entitats i l’organització 
d’activitats i esdeveniments 
de diversos formats.
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II.SERVEIS

Assessorament

Assessoraments externs

Consell d’Associacions de Barcelona. El Secretariat ha 
donat de nou suport a la realització del Panoràmic de les 
Associacions, un qüestionari per detectar en quin punt es 
troben les entitats de la nostra ciutat. 
Jornades Còrdova. Assistència a les jornades sobre centres 
cívics. Presentació del model de cogestió. 

Mapeig sectors d’activitat de l’Economia Social.  
L’Ajuntament de Barcelona ens demana omplir un formulari per 
tenir un mapa de les associacions del Secretariat que realitzen 
activitat econòmica per incloure’l en sectors de l’economia 
social.

Programa Làbora. Es presenta el programa a la Taula social 
i a la Taula intercultural. El Programa Làbora treballa per 
al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació 
de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte facilita que 
empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures 
per trobar la persona que millor s’ajusti a les seves necessitats 
de contractació laboral. 

Observatori Tercer Sector. Participació a una taula de debat 
sobre l’enfortiment econòmic de les entitats. 

Reunió Llibre Solidari i Assoc. discapacitats visuals de 
Catalunya. L’AVCI El Triangle de Sants ens presenta aquests 
dos projectes per fer-ne difusió.

Diari ARA. El Secretariat col·labora amb el diari ARA perquè 
els nens i nenes de diverses escoles del districte de Sants-
Montjuïc il·lustrin amb els seus dibuixos l’edició del dia 20 
de novembre per commemorar el Dia Mundial de la Infància. 
Aquest dia, totes les fotografies van ser substituïdes per 
dibuixos creats expressament per alumnes de primària i ESO 
del territori.

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

Un passeig per la lectura. Suport a la preparació de l’activitat 
“Un passeig per la lectura” organitzada pel Districte de Sants-
Montjuïc. 

Associació Benestar i Desenvolupament ABD. Ens 
presenten el projecte Multiplicant Salut i els cedim espais dels 
Centres Cívics.

Familiars Residència Vidal Aunós. Es dona suport davant 
la problemàtica generada a partir del canvi de l’empresa que 
gestiona la residència, que empitjora la situació dels/de les 
professionals i també de les persones ateses.

Xarxa Artibarri i l’Hidra. Assessorament per explicar el 
projecte de cogestió ja que estan fent un estudi de treball 
comunitari. 

La Troca. Escola de formació comunitària permanent.  El 
Secretariat assisteix al procés participatiu de la Troca i forma 
part de la comissió de seguiment del procés. 

Cooperativa Almena feminista. Facilitem contactes 
d’entitats i projectes que treballen temes de gènere.

Pla d’Equipaments zona Centre Sants-Montjuïc. 
Participació a la comissió de seguiment del pla. 

Projecte Vincular per educar. El Secretariat d’Entitats 
va donar suport al projecte, concretament en una acció 
desenvolupada a l’Escola Francesc Macià, que demanava al 
projecte dignificar el pati de l’escola amb un mural a la paret.  
El Col·lectiu d’Artistes de Sants es va implicar en el projecte i 
va ser qui va fer el mural. El dibuix final va sorgir dels diferents 
dibuixos que els infants del centre van realitzar per al seu pati. 

Col·laboració Museu Etnològic i l’entitat Agepacc, 
Associació de gestors del patrimoni cultural de 
Catalunya. Els posem en contacte amb la Federació de Festa 
Major de Sants per a la realització d’un concurs de “selfies” 
durant la Festa Major de Sants.

Retolació Casinet. Es posa en marxa la col·laboració amb 
el Punt Multimèdia per a la retolació del teatre del Casinet 
d’Hostafrancs. Serà un projecte “Off Mobile” i es treballarà amb 
escoles.

Assessorament entitats associades

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

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.
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II. SERVEIS

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

El desglossament dels diversos serveis 
es troba en el document complementari.

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.

Grup Mineralògic, Associació Tata Inti i Assoc. Festa Major de la 
Plaça Súria.
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Les comissions del Secretariat contribueixen a difondre la cultura en 
el nostre territori i a altres indrets. Són un element de dinamització 
cultural, des del vessant artístic, formatiu i de manera molt destacada 
de promoció i foment de la cultura tradicional i popular catalana. 

A continuació fem un repàs de la feina feta durant el 2017: 

Els Diables de Sants sempre vinculats al foc, la 
pólvora i el so dels tabals, van tornar a ser presents 
en les festes populars dels nostres barris amb la 
seva participació en diversos correfocs i tabalades. 
Una menció especial es mereix el correfoc de la 
Festa Major de Sants, “Sants entre Flames”, així com 
altres actuacions al territori, com ara la Bordeta en 
Dansa o bé el Correllengua.

La colla dels Castellers de Sants després d’un 
bienni amb molts d’èxits que acabava amb la millor 
temporada de la seva història, afrontava al 2017 una 
renovació tant de la junta com de l’equip tècnic 
amb el repte de consolidar la feina feta per tal de 
poder-se plantejar objectius superiors. Ha estat 
un any d’aprenentatge en què s’ha fet molta feina, 
els fruits de la qual esperen poder recollir el 2018 
durant la celebració del 25è aniversari de la colla. 
Tot i això, han assolit els objectius proposats tant a 
nivell tècnic -revalidant la gamma extra amb el 2 de 
9 amb folre i manilles- com socialment. Els Borinots 
han seguit creixent a bon ritme i treballant per un 
barri dinàmic, fidels a la seva filosofia.

Els Gegants de Sants han estat presents a 
nombroses cercaviles i festes dels nostres barris 
com el Carnaval, el Cros de Sants, la Marató de TV3, 
el Correllengua, la Bordeta en Dansa... El seu àmbit 
d’actuació se situa molt als nostres barris, tot i que 
també participa en altres indrets de la ciutat.

III. Comissions de treball
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III. COMISSIONS DE TREBALL

Durant el 2017, el Col·lectiu d’Artistes de Sants ha 
seguit oferint al territori una variada oferta cultural 
on la poesia i la pintura han tingut un pes específic. 
A més d’organitzar exposicions, tertúlies, recitals 
de poesia i mostres d’art, el Col·lectiu ha participat 
en nombroses activitats del barri com la Pau Sense 
Treva o el Correllengua.

Conferències, recitals poètics i musicals i 
presentacions de llibres: aquestes són algunes 
de les activitats culturals que han programat les 
Aules Obertes durant el 2017. Des de les Aules s’ha 
seguit treballant amb l’objectiu d’oferir continguts 
interessants i de temàtiques variades a la gent gran 
amb ganes de seguir aprenent i fomentant un espai 
de relació.

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

Les memòries de les comissions es troben a l’annex.

La cultura popular catalana 
és un element molt present 
en les comissions de treball 
del Secretariat.
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b. Eixos de treball 2017

Gestió d’equipaments

1. Gestió cultural

Cotxeres-Casinet, un projecte 
compartit i participatiu
El projecte Cotxeres-Casinet és un projecte de gestió cultural impul-
sat per l’Ajuntament de Barcelona, districte de Sants-Montjuïc i pel 
Secretariat d’Entitats, amb model de cogestió des del 1994 al centre 
cívic de les Cotxeres de Sants i ampliat l’any 1997 amb el Casinet 
d’Hostafrancs.

L’any 2017 s’ha continuat la política de realit-
zar tallers en col·laboració amb les entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Aquest 
any, un total de 2.873 persones han utilitzat 
espais d’entitats.

Hem de destacar que les activitats realitza-
des als espais de les entitats han representat 
un 23,05%, mentre que les activitats realitza-
des per les entitats han representat un 30,48 
% de la totalitat d’inscripcions.

Tallers

La col·laboració dels tallers 
amb les entitats és una doble 
via de coneixement molt 
enriquidora i, a més, és una 
estratègia d’optimització dels 
espais molt efectiva.
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b. EIXOS DE TREBALL 2017

Inscripcions tallers amb entitats

Tallers en col·laboració 
amb entitats 2017

Escola 
de Música Farré

Catalunya  
Escacs Club

Institució 
Montserrat

Ballaswing  
Associació

CEIP Barrufet
La Companyia 

Dansa

Casal 
Artesà

Diesi Escola 
de Música

Lluna  
de Fang

Castellers 
de Sants

Esbart Ciutat 
Comtal

Mexcat La Casona

Inscrits

240
Inscrits

166

INSCRITS

3.438

Inscrits

141

Inscrits

80

Inscrits

976
Inscrits

635

Inscrits

87

Inscrits

64

Inscrits

177

Inscrits

193

Inscrits

497

Inscrits

55
Inscrits

107

Tandes

48
Tandes

24

TANDES

390

Tandes

13

Tandes

3

Tandes

88
Tandes

52

Tandes

16

Tandes

21

Tandes

16

Tandes

18

Tandes

40

Tandes

9
Tandes

42

Espai i activitat pròpia Activitat pròpia

Espai

Activitat pròpia

Espai Activitat pròpia

Espai i activitat pròpia

Espai i activitat pròpia

Espai i activitat pròpia

Espai

Espai

Espai i activitat pròpia Espai i activitat pròpia

TOTAL

 2017 2016 2015 2014 

ASSOC. CULTURAL FARRÉ 250 228 186 165 

BALLASWING ASSOCIACIÓ 80 46 - -  

CASAL ARTESÀ 87 80 357 167 

CASTELLERS DE SANTS 193 183 197 156 

CATALUNYA ESCACS CLUB 166 173 180 152 

CEIP BARRUFET 976 1.004 1.238 1.264 

DIESI ESCOLA DE MÚSICA 64 69 44 52 

ESBART CIUTAT COMTAL 497 544 465 523 

INSTITUCIÓ MONTSERRAT 141 169 222 298 

LA COMPANYIA DANSA 635 707 783 756 

LLUNA DE FANG 177 168 148 107 

MEXCAT 65 75 73 72 

LA CASONA 107 353 189 - 

Totals inscripcions amb entitats  3.438 3.799 4.082 3.712

Totals inscripcions tallers  12.200 12.461 12.734 12.843

Percentatge de tallers 
amb entitats respecte 
al total d’inscripcions 28,18% 30,48% 32,05% 28,90%
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b. EIXOS DE TREBALL 2017

El ventall d’activitats organitzades pel propi projecte és molt 
ampli: 10 activitats on participen al voltant de 220 entitats del 
territori. El valor que més caracteritza i defineix la gestió dels 
centres cívics de Cotxeres i Casinet és justament aquesta 
implicació de les entitats en la programació i avaluació 
de les activitats. Aquesta es canalitza fonamentalment a 
través de les comissions organitzadores.

Les comissions organitzadores són espais de treball on les 
entitats participen en la preparació i disseny d’activitats que 
formen part de la programació dels centres cívics, són un 
valor diferencial del nostre projecte. 

Pel que fa a la programació del 2017, destaquem un any més la 
celebració de Firentitats, una gran oportunitat per fer visible 
la gran tasca que realitzen les entitats. Sota el lema: Amb els 
barris, per als barris. Per a tothom! 
La mostra esdevé un escenari on se sumen diverses activitats 
de les entitats i de les taules de coordinació del Secretariat – la 
taula d’esports, la taula intercultural.

També cal destacar novament l’Open Internacional 
d’Escacs: la dinovena edició de l’obert ens manté com el 
torneig més gran d’Espanya i un dels més grans d’Europa.

Sobre la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants, 
hem de destacar que hi ha hagut rècord de participació de 
curts al concurs, amb un total de 429 obres presentades. 
S’ha repetit la gran participació al concurs de microrelats en la 
seva segona edició, amb més de 723 microrelats presentats. 
Aquestes dades representen un increment de participació 
envers l’edició de 2016. 

La Pau Sense Treva, juntament amb el cicle d’Espectacles 
infantils, consolida una programació de qualitat adreçada als 
infants.

El Carnaval ha recuperat la dimensió de barri i ha consolidat 
el model de selecció, optant per prioritzar les comparses del 
territori i afavorint la diversitat d’aquestes. Cal destacar que al 
2017 s’ha organitzat una exposició: Ordint el Carnaval, per 
continuar treballant per la interculturalitat, la convivència i la 
cohesió al territori.

La resta d’activitats, de dimensió més petita, complementen el 
gran ventall d’activitats que es realitzen als nostres centres.

Programació d’activitats

Al 2017, 220 entitats van 
formar part de 10 comissions 
organitzadores d’activitats. 
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b. EIXOS DE TREBALL 2017

S’observa a la gràfica un lleu descens 
d’esdeveniments organitzats per entitats del 
Secretariat respecte a l’any anterior, passant 
de 312 l’any 2016 a 301 esdeveniments l’any 
2017. Tot i així, el nombre d’entitats que han 
desenvolupat diferents activitats ha estat de 90, 
xifra molt similar a l’any anterior.

Durant el 2017 han utilitzat els espais dels centres cívics 90 entitats del 
Secretariat, que han programat 301 esdeveniments amb un total de 3.795 
sessions amb una assistència de 47.272 persones. 

Activitats organitzades per entitats del Secretariat

A la gràfica s’observa que el 81% dels esdeveni-
ments són organitzats per entitats.

A la gràfica s’observa que l’ocupació per sessions 
de les entitats continua sent  molt superior a la 
resta d’organitzadors.

Si prenem aquest segment del 81% pertanyent a 
actes organitzats per les entitats, podrem establir 
si les entitats són de la ciutat, del districte o formen 
part del Secretariat.

Classificació de les Entitats

A la gràfica s’observa que la majoria 
d’esdeveniments són organitzats per entitats del 
Secretariat. Es continua amb la política de prioritzar 
activitats d’entitats del Secretariat, del Districte 
Sants-Montjuïc, fires i altres activitats socioculturals 
de ressò a la ciutat i que no afectin el descans del 
veïnat.

Cessió d’espais 

Administració 
pública
11%

Entitats
81%

Privat
8%

Entitats del 
districte
1%

Entitats 
de la ciutat 
i altres
39%

Secretariat 
d’Entitats 
de Sants, 
Hostafrancs 
i la Bordeta
60%

329 
(2015)

312 
(2016)

301 
(2017)
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Abans d’explicar les xifres, cal contextualitzar la situació 
actual: ens trobem en un entorn que ha patit un increment 
de centres esportius (especialment “low cost”), en un 
radi molt petit hi ha més de 20 centres esportius, que 
han sobresaturat l’oferta i que han incidit en les xifres de 
captació, principalment.

La viabilitat dels centres esportius passa principalment 
pel nombre de persones abonades; pel que fa al CEM 
l’Espanya Industrial, al llarg de l’any 2017 el nombre de 
persones abonades ha registrat una davallada. La mitjana 
de persones abonades durant el 2017 ha estat de 7.218, 
mentre que la del 2016 va ser de 7.400. Si analitzem el 
comportament de les baixes, ens trobem que la mitjana 
anual al 2016 va ser de 394 persones, mentre que al 2017 
ha estat de 395. Les baixes s’han contingut tot i que veurem 
com la forta competència “low cost” ha afectat les altes, 
que han tingut una davallada passant d’una mitjana de 400 
altes/mes a 366 altes/mes enguany.

En referència al CEM la Bordeta, al 2016 vam tenir una mitjana 
de 3.288 persones abonades mentre que el 2017 aquesta 
xifra ha estat de 3.386. Si analitzem el comportament de 
les baixes, veiem un lleuger increment, passant de les 170 
baixes de mitjana mensual al 2016 a les 181 al 2017. Respecte 
a les altes, observem un lleuger descens, passant de les 196 
de mitjana mensual al 2016 a les 185 al 2017. 

Abans d’explicar les xifres, cal contextualitzar la situació 
actual: ens trobem en un entorn que ha patit un increment 
de centres esportius (especialment “low cost”), en un 
radi molt petit hi ha més de 20 centres esportius, que 
han sobresaturat l’oferta i que han incidit en les xifres de 
captació, principalment.

La viabilitat dels centres esportius passa principalment 
pel nombre de persones abonades; pel que fa al CEM 
l’Espanya Industrial, al llarg de l’any 2017 el nombre de 
persones abonades ha registrat una davallada. La mitjana 
de persones abonades durant el 2017 ha estat de 7.218, 
mentre que la del 2016 va ser de 7.400. Si analitzem el 
comportament de les baixes, ens trobem que la mitjana 
anual al 2016 va ser de 394 persones, mentre que al 2017 
ha estat de 395. Les baixes s’han contingut tot i que veurem 
com la forta competència “low cost” ha afectat les altes, 
que han tingut una davallada passant d’una mitjana de 400 
altes/mes a 366 altes/mes enguany.

En referència al CEM la Bordeta, al 2016 vam tenir una mitjana 
de 3.288 persones abonades mentre que el 2017 aquesta 
xifra ha estat de 3.386. Si analitzem el comportament de 
les baixes, veiem un lleuger increment, passant de les 170 
baixes de mitjana mensual al 2016 a les 181 al 2017. Respecte 
a les altes, observem un lleuger descens, passant de les 196 
de mitjana mensual al 2016 a les 185 al 2017.

2. Gestió esportiva

La manca d’espais esportius 
d’entrenament i competició continua 
sent un problema per a molts clubs 
i entitats esportives del territori. 
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Valoració econòmica de la gestió esportiva

En l’apartat econòmic, el resultat del CEM l’Espanya 
Industrial ha estat positiu i el del CEM la Bordeta ha estat 
negatiu. Aquest any, el compte de resultat del CEM la 
Bordeta no s’ha equilibrat perquè no hem rebut la subvenció 
anual habitual sinó que, com ja vam explicar a l’assemblea 
de l’any anterior i seguint el criteri de l’Ajuntament, el dèficit 
ha estat cobert pels excedents generats l’any anterior a 
causa de la resolució positiva del judici del “swap”. Aquest 
moviment afecta el resultat de tancament de l’exercici del 
propi centre esportiu i del Secretariat en el seu conjunt, 
ocasionant que l’entitat generi pèrdues tot i que la situació 
és la mateixa dels anys anteriors. Això també genera que 
aquest any no s’hagi de fer front al pagament de l’Impost 
de societats. Així mateix, continuem destacant les tensions 
de tresoreria.

La partida de despeses de personal continua estable, tot 
i que segueix força ajustada, sobretot tenint en compte 
l’àmplia oferta esportiva.

Com a inversions importants dels dos Centres esportius, 
destaquem les inversions destinades a l’estalvi energètic 
en diferents àmbits, la substitució de maquinària esportiva 
i les millores centrades a les entitats usuàries de la pista 
poliesportiva. Al CEM l’Espanya Industrial, les actuacions 
més importants han estat la reparació, el poliment i 
l’envernissat del parquet de la pista poliesportiva i la 
segona fase d’implantació del sistema d’escalfament 
instantani d’aigua. Cal destacar que les inversions s’han fet 
amb finançament propi.

En l’apartat purament esportiu, hem treballat per aconseguir 
una graella cada vegada més àmplia i actualitzada 
incorporant les noves tendències de cada moment; hem 
potenciat les activitats relacionades amb l’entrenament 
funcional i el “crossfit” i hem incrementat el nombre 
d’activitats per arribar encara més a les possibilitats d’un 
públic amb uns horaris cada vegada més canviants.

Hem repetit amb un nou èxit “El Tour de França” 
(conjuntament al CEM l’Espanya Industrial i al CEM la 

Bordeta) en format “spinning”, seguint fidelment de 
forma associada les dificultats, durada i perfils de totes i 
cadascuna de les etapes. 

La manca d’espais a la pista poliesportiva de l’Espanya i la 
Bordeta segueix sent el principal problema de gestió de les 
entitats que desenvolupen entrenaments i competició en 
aquestes ubicacions, ja que només el creixement natural 
dels equips provoca que no podem donar el que requereix 
cadascuna de les entitats.

Bonificacions de pista 2017
CEM l’Espanya Industrial / CEM la Bordeta

Club Brut Bonificacions Secretariat Net

Màgic Sants 13.103,71 4.155,14 8.948,57

C.E. Panteres Grogues 1.522,50 461,33 1.061,17

Escola Joan Pelegrí 10.431,64 3.764,13 6.667,51

JAC Sants 46.860,50 14.137,72 32.722,78

Club Esportiu Juve 633,75 198,53 435,22

Fundació  Joia 293,71 109,82 183,89

BCN Sants-UBAE 26.548,85 8.044,14 18.504,71

ACE Sansur 3.856,18 1.199,25 2.656,93

Bàsquet Ateneu Montserrat 18.024,45 5.744,86 12.279,59

Handbol St. Miquel 1.151,81 381,08 770,73

Campus de Bàsquet Belgrado 1.003,42 288,42 715,00

AMPA Joan Pelegrí 1.176,24 352,88 823,36

AMPA Maristes 1.274,26 382,28 891,98

TOTALS 125.881,02 39.219,58 86.661,44
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II. Coordinació associativa
La coordinació associativa és un dels eixos més importants de 
treball durant el 2017. Diferenciem en aquest apartat les tres taules de 
coordinació associativa que hi ha actualment en funcionament i un 
bloc amb altres projectes que encapçalem i en els quals la coordinació 
associativa és un element clau.

Taules de coordinació associativa

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

Pla de treball
Vam seguir tirant endavant el Pla de treball 2014-
2018. El Grup Motor, format per entitats diverses de 
la mateixa Taula intercultural, ha seguit treballant per 
desenvolupar-lo i fer-ne seguiment. Enguany, hem 
potenciat el plurilingüisme.

Objectius

1. Transversalitat. Estendre internament i externament 
la interculturalitat als diferents espais i esdeveniments 
dels nostres barris.

2. Apoderament. Enfortir-nos com a entitats –a través de 
trobades, cursos, enviament d’informació, realització 
de projectes (en especial conjunts), etc-.

3. Igualtat. Promoure espais de reflexió i fer la 
interlocució amb institucions, entitats, etc., en diferents 
àmbits per tal d’afavorir la igualtat.

4. Territori. Enfortir la vinculació de les entitats amb 
temes socials i nacionals.

5. Plurilingüisme. Promoure i fomentar el reconeixement, 
la transmissió i l’aprenentatge de les llengües familiars 
de les entitats i persones del territori.

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

a. Taula intercultural
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Cultural i formatiu 

La Troca. Vam participar a la Comissió de seguiment 
del procés participatiu per dissenyar el projecte 
formatiu de la Troca, Escola Comunitària de Formació 
Permanent.

Carnaval. Amb l’objectiu de fer de la diversitat de 
comparses un element d’oportunitat per fomentar la 
interculturalitat i, per tant, la convivència i la cohesió al 
territori, vam inaugurar una exposició que documenta 
i posa en valor el Carnaval de Sants. 

FirEntitats. 25 associacions de la Taula intercultural 
van participar a FirEntitats i van realitzar activitats per 
a tots els públics. 

Festa Major. Vam participar a la Festa Major de Sants 
amb Expressions del món (activitat de dansa, poesia i 
música d’arreu).

La Bordeta en dansa. Tres entitats de la Taula 

intercultural van participar a la Bordeta en dansa, que 
se celebra al setembre. 

Pau Sense Treva. Vam treballar perquè la qüestió del 
refugi tornés a ser un tema present a la Pau Sense 
Treva. La plataforma Stop Mare Mortum va participar-
hi amb un taller.

Cinema a la fresca. Vam treballar i introduir una 
pel·lícula sobre migracions en aquesta activitat. 

Viatge per les cuines del món. Vam fer la tercera 
edició d’aquest espai de convivència intercultural. Van 
participar-hi setze ambaixadors/es adults (a més de 
quatre infants) i quinze veïns/es en van poder gaudir. 
En van fer una valoració molt positiva.

Sortides. Vam realitzar dues sortides històriques als 
nostres barris amb l’objectiu de treballar la cohesió 
entre les entitats de la Taula intercultural, crear un espai 
d’interacció positiva i fer barri. “Indústria de Sants, 
lluites i cooperativisme” i “El Sants somniat i lluitat”.

Social i sanitari

Plataforma Stop Mare Mortum Sants Hostafrancs i la 
Bordeta. Coordinadament amb els centres educatius 
del territori, vam organitzar l’exposició “Educar per 
acollir”, feta per les escoles i instituts del territori; 
xerrades entorn la crisi del refugi a Europa i una activitat 
de sensibilització i denúncia el Dia Internacional de 
les Persones Migrades que vam estendre als centres 
educatius de Catalunya.

Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a 
Catalunya (PASUCAT). Es va aprovar la Llei catalana 
d’universalització de l’assistència sanitària i hem 
seguit treballant perquè la universalització sigui una 
realitat.

Treball amb serveis socials. Vam seguir coordinant-
nos amb serveis socials per vincular nens/es, joves 
i persones adultes a les associacions i projectes 
existents. Vam compartir informació i recursos per 
oferir una millor atenció a les persones i entitats.

Espai d’assessorament i suport psicològic. El 
Centre psicològic de Sants va realitzar 329 sessions i 
va atendre 32 famílies, 15 nens i nenes i 17 persones 
adultes a través d’aquest projecte de suport i 
assessorament personal. 

Càrnies en Lluita. Vam impulsar i participar a la 
Plataforma Càrnies en lluita, amb l’objectiu d’acabar 
amb la situació d’esclavatge que viuen milers de 
persones a Catalunya. 

Lingüístic i transició nacional

Dia de la Llengua materna. Juntament amb la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
vam commemorar el Dia de la Llengua Materna, on 
diverses persones van recitar poesies en diferents 
idiomes, hi va haver una taula rodona amb persones 
expertes, una actuació musical i un servei de te i 
pastes. 

Correllengua. Vam difondre i fomentar la participació 
de les entitats en aquesta activitat de reconeixement 
i defensa de la llengua i la cultura catalanes, a través 
d’una carpa i d’activitats diverses.

Aprenem. Vam seguir facilitant la realització de 
l’Aprenem, un espai d’intercanvi lingüístic que té lloc 
dissabtes a la tarda a les Cotxeres, on s’ensenya i 
s’aprèn català, alemany, castellà, francès, italià i anglès. 
Hi participen de manera continuada una quinzena de 
persones.

Projecte Parlem, Xerrem i Junts. Vam seguir fent 
difusió i promoció d’aquests projectes entre les 
persones que formen part de la Taula intercultural. 

Debat Immigració i procés nacional. Vam organitzar 
i desenvolupar un debat entre persones de diferents 
orígens entorn del procés nacional i les qüestions 
relacionades amb la immigració. També vam elaborar 
i difondre un document de conclusions.

Antirumors i mitjans de comunicació

Xarxa bcn antirumors. Vam seguir participant al Grup 
de Treball de Territori de la Xarxa BCN antirumors 
organitzant, entre d’altres coses, una jornada 
d’intercanvi d’experiències que realitzarem al 2018. 

Xerrem d’Arreu. Durant el 2017 la CAL, Sants 3 Ràdio 
i la Taula intercultural vam preparar una formació per 
cercar persones voluntàries que poguessin realitzar 
entrevistes radiofòniques i apoderar-les per seguir 
tirant endavant aquest programa.

Àmbits i accions
Distribució en 4 blocs (antirumors, cultural, social i lingüístic)



26

La Taula social ha esdevingut un espai de referència on s’adrecen altres 
entitats per poder presentar els seus projectes i vincular-los a altres 
entitats de territori.

b. Taula social

b. EIXOS DE TREBALL 2017

La taula social és un espai de coordinació del Secre-
tariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta que 
aplega una desena d’entitats socials amb l’objectiu 
de sumar esforços i treballar de manera més eficaç en 
l’atenció a les persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat.

Aquest espai permet que les entitats que en formen 
part tinguin un punt de trobada per compartir els 
projectes que cadascuna d’elles porta a terme.

-Butlleta de captació de voluntariat. Les persones 
que s’adrecen als centres cívics per fer de voluntàries 
reben orientació en funció dels seus interessos i 
disponibilitat per adreçar-se a l’entitat més adequada.

-Sensibilització a les campanyes de recollida. Una 
de les tasques més rellevants que la taula ha portat a 
terme ha estat sensibilitzar la resta d’entitats que inicien 
campanyes de recollida d’aliments i altres productes 
del fet que cal tenir en compte les necessitats que les 
entitats de la taula detecten en el moment concret que 
es vol llençar la campanya. 

Presentació de projectes i recursos per a les famílies 
ateses. S’han presentat al 2017:

Llibre Solidari. L’associació Llibre solidari és una 
organització no governamental orientada a la captació 
de recursos humans, materials i econòmics, amb la 
finalitat d’ajudar les persones i famílies necessitades. 
Aquestes famílies arriben preferentment per mediació 
dels assistents socials dels ajuntaments. Aquesta 
ajuda normalment és per a lloguer social i aliments. 

ONG AESCO. América-España Solidaridad y 
cooperación és una organització d’àmbit internacional 
creada al 1991. Va ser constituïda amb el propòsit 
de fomentar la solidaritat a través de la cooperació 
internacional i promoure programes d’acció social 
dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Alguns dels serveis que ofereixen són: atenció social, 
assessoria jurídica integral, retorn voluntari, orientació 
sociolaboral, formació laboral, inserció laboral per a 
persones immigrades i per a dones. 

Barcelona Activa. Projecte Treball als barris a 
la Bordeta. Ens presenten el projecte de punt 
d’assessorament per a la recerca de feina i cursos 
de formació per a la qualificació professional. Està 
adreçat a veïns i veïnes residents al barri de la Bordeta, 
ja que s’emmarca dins de la llei de barris, per ser el 
barri més deprimit del territori.  

Escola de formació comunitària la Troca. L’objectiu de 
la Troca és crear una Escola Comunitària de Formació 
Permanent: una  escola comunitària oberta, flexible, 
accessible a tothom i adaptada a les necessitats i 
les circumstàncies de la vida adulta, parant especial 
atenció a les persones i col·lectius que, per no haver 
assolit cert nivell acadèmic, es troben en situació de 
desigualtat a l’hora d’interactuar a la societat.

Projecte Mentoring + 40. És un projecte de Barcelona 
Activa en col·laboració amb els Districtes i entitats del 
territori per acompanyar de manera personalitzada 
persones de més de 40 anys amb dificultats d’accés 
al mercat laboral per reactivar el seu procés de recerca 
de feina. La tutoria es realitza amb el compromís d’una 
xarxa de mentors/es voluntàries provinents de les 
entitats socials del Districte. 

També s’han plantejat sessions de la taula on s’aborda 
una problemàtica concreta. Al 2017 concretament es 
va fer amb els diferents projectes que des de serveis 
socials estan en marxa i quins són els requisits per 
accedir a aquests projectes, quina és la metodologia 
d’intervenció (atenció individual i atenció grupal) i 
les diferents problemàtiques que detecten des dels 
diferents serveis i en situen 4:

- Habitatge. Detecten un problema en augment 
respecte a l’encariment del preu de l’habitatge a Sants.

- Atur, autoocupació. Potenciar una xarxa d’agents per 
treballar plegats.

- Infància en risc. 

- Gent Gran amb Dependència. Projecte RADARS!!

Activitats realitzades
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L’habitatge, l’atur, la infància en risc i la gent 
gran amb dependència s’apunten com a eixos 
importants a treballar des de les entitats 
de la taula social.
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c. Taula d’esports

La Taula d’Esports continua fomentant l’esport als nostres barris; el projecte insígnia és el “som escola fem 
esport”, que cada any guanya participants i s’arrela més a escoles i clubs. Aquest any hem rebut novament 
una subvenció de 15.000 euros, que es fa curta pel nombre d’infants implicats en el projecte “som escola fem 
esport”.

En la part més general del sistema esportiu, segueix apostant per transmetre valors a practicants, entrenadors/
es i famílies amb el projecte “compartim esport, compartim respecte”, que pretén fomentar el respecte abans, 
durant i després de cada entrenament i competició.

Com a línia estratègica hem estat molt a sobre del projecte Magòria, on estem convidats a participar en el 
disseny dels espais esportius conjuntament amb el Districte.

En aquest sentit, hem elaborat un document on es recull tota l’anàlisi i les propostes que hem lliurat a totes 
les parts i estaments municipals amb els quals ens hem reunit per explicar-lo detalladament i conscienciar de 
la situació extrema que viuen clubs i gestors per donar cabuda al creixent nombre d’infants i joves que volen 
practicar de manera reglada algun dels esports que s’ofereixen des dels clubs de barri.

Finalment hem impulsat un nou projecte, el “som noies, fem esport”, que pretén donar resposta a l’abandonament 
de la pràctica esportiva de la població femenina en la franja 12-16 anys i que està pendent de rebre subvenció 
municipal per iniciar les accions.

b. EIXOS DE TREBALL 2017

El projecte “Som escola, fem esport” cada any guanya 
participants i s’arrela més a escoles i clubs esportius.
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2. Altres espais de coordinació
El treball en xarxa amb altres entitats del territori és la peça clau per tirar 
endavant altres espais de coordinació encapçalats pel Secretariat, que 
donaran com a resultat activitats i projectes concrets.

a. ExpresSA’NTS 
L’ExpresSA’NTS és una trobada organitzada per entitats, 
veïns i veïnes conjuntament amb el Secretariat, per oferir un 
espai d’expressió i de creació artística obert a tothom: 

Objectius:

• Facilitar l’accés a la cultura i la creació artística als veïns i 
veïnes i especialment a col·lectius que poden patir exclusió 
social. 

• Consolidar un esdeveniment anual als barris de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta que serveixi de mostra de les 
creacions artístiques i culturals de joves del barri.  

En l’edició del 2017, la comissió organitzadora de 
l’ExpresSA’NTS va decidir dedicar l’acte a les persones 
refugiades. Alhora, es van ampliar significativament el 
nombre d’entitats organitzadores, comptant amb un total 
de 17. Al voltant de 180 nois i noies del barri procedents dels 
centres educatius i entitats van realitzar actuacions de dansa, 
cant, circ, teatre i música. 

b. Intercanvi amb Montpeller 
El projecte s’emmarca en l’agermanament que mantenen 
les ciutats de Barcelona i Montpeller. Representa la 
sisena estada entre les dues ciutats iniciades l’any 2011. 
Hi intervenen entitats culturals i esportives catalanes i 
montpellerenques que reben o envien infants i joves a les 
cases de les famílies durant els dies de l’intercanvi.

Objectius:

• Promoure la socialització dels infants i dels joves a través de 
la cultura i de l’esport.

• Facilitar que els infants i joves entrin en contacte amb noves 
realitats culturals, lingüístiques i socials tot desenvolupant 
les seves aficions juntament amb nois i noies de procedència 
llunyana.

• Promoure la universalitat a través de la cultura i l’esport.

El dies 28, 29, 30 i 1 de maig de 2017 es va realitzar el 
viatge a Montpeller dels grups esportius i culturals, amb 
una participació d’uns 60 nois i noies i acompanyants 
responsables. Es van realitzar intercanvis i mostres d’activitats 
culturals, dansa, handbol, escacs i tennis taula.

La novetat de l’edició de 2017 va ser el dinar d’organització, 
on es van agrupar 250 joves i persones de les entitats que 
formen la comissió organitzadora. Alhora, com a novetat, 
el cartell de l’ExpresSA’NTS va ser elaborat per l’alumnat de 
Batxillerat artístic de l’Escola Proa. Totes les propostes de 
cartell rebudes es van exposar a la sala Nova Sant Medir. 

La trobada a Montpeller va suposar la participació de 120 
noies i nois.

b. EIXOS DE TREBALL 2017
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c. La Bordeta en dansa 
La Bordeta en dansa s’ha convertit en l’acte unitari de 
cloenda de la Festa Major de la Bordeta. El 16 de setembre 
de 2017 a la tarda, la Plaça Celestina Vigneaux es va convertir 
en espai de cultures del món; la interculturalitat ja és el seu 
signe d’identitat.

Un any més la dansa va ser la protagonista d’aquesta festa, 
on 13 entitats del barri van  participar oferint un ventall de 
diversos balls i cultures del món. Aquesta diversitat també 
va estar present en la mostra gastronòmica a càrrec de set 
restaurants. 

També van ser protagonistes diverses mostres de 
cultura catalana, amb la ballada de gegants de Sants i un 
espectacular castell de focs dels Diables de Sants per cloure 
l’acte. La Bordeta en dansa sempre ha tingut acollida molt 
bona per part del veïnat i dels membres de l’organització. 

d. Jocs Florals de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 
Des de l’any 1877, i de manera intermitent durant alguns 
períodes, es van celebrar els Jocs Florals als nostres 
barris amb una característica comuna: sempre es van 
desenvolupar en el marc de les festes majors de Sants o 
d’Hostafrancs. 

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 Federació de la Festa Major de Sants, la FAECH i les 
entitats organitzadores de la festa major de la Bordeta. El 
Secretariat coordina els esforços perquè aquesta proposta 
de recuperació esdevingui ferma per al conjunt dels barris. 

Objectius:

• La promoció de la literatura i, especialment, la poesia. 
Incrementar el ventall de propostes culturals de les festes 
majors dels nostres barris. 

• A l’edició de 2017 s’hi van presentar 73 obres a càrrec de 46 
autors i autores. 

L’acte de lliurament dels premis va esdevenir el darrer acte 
de la Festa Major de Sants, un acte més de la Festa Major de 
la Bordeta i el primer acte de la Festa Major d’Hostafrancs. 

L’acte es va realitzar a la Sala de Plens de la seu del Districte 
de Sants-Montjuïc. Com a novetat, es va comptar, al jurat i al 
lliurament de premis, amb la presència de Josep Maria Vall, 
assessor de Cultura de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona. 

Al 2018, la Bordeta en dansa 
celebrarà la 10a edició.

Al 2017 vam tenir la nostra 
primera Mestra en Gai Saber, 
Eva Moreno Bosch.

b. EIXOS DE TREBALL 2017
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e. Correllengua 
El Correllengua és una iniciativa a favor de la llengua i cultura 
catalanes sorgida de la societat civil. És una proposta per 
a la defensa i promoció de la llengua catalana, transversal, 
oberta, participativa i popular, que té com a objectiu fomentar 
l’ús social de la llengua en tots els àmbits. La finalitat és que 
durant un dia de presència al carrer es visualitzi la força de 
les associacions que treballen per la defensa de la cultura i 
tradicions catalanes.

Objectius:

• Defensa de la llengua catalana. Realització d’un dia dedicat 
a tot un seguit d’activitats, exposicions i manifestacions de 
caràcter cultural per tal de reivindicar l’ús social de la llengua 
i la cultura catalanes.

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

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

Activitats
Aquesta edició del Correllengua ha estat dedicada a la 
figura de Lola Anglada. Divendres 20 d’octubre es va fer 
l’acte de presentació a l’Abacus (recital i lliurament de 
premis del concurs de cartells) i l’endemà, 21 d’octubre, la 
plaça de Sants havia d’acollir tota una jornada d’activitats 
festives, tant en horari de matí com de tarda, però els actes 
previstos a la tarda es van concentrar durant el matí, ja que 
aquella tarda hi havia convocada una manifestació per les 
càrregues de l’1 d’octubre i la comissió organitzadora va 
decidir que havia de participar en aquesta convocatòria. Els 
actes previstos per a la nit sí que es van mantenir. 

Comissió Organitzadora del Correllengua 2017: Castellers 
de Sants, CAL de Sants, Centre Social de Sants, Col·lectiu 
Artistes de Sants, Colla de Diables i Tabalers de l’escola 
Barrufet, Coral Sant Medir, Diables de Sants, Gegants 
de Sants, Grup d’Esplai Espurna, Sants 3 Ràdio, Terra 
d’Escudella, Unió Excursionista de Sants, Sants-Montjuïc 
per la Independència, Grup Opinió Àmfora, Premi Amadeu 
Oller, Òmnium Cultural Sants-Montjuïc.
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f. Aules obertes de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta
El Secretariat coordina les aules obertes de formació de 
gent gran de Sants, Hostafrancs i la Bordeta amb la finalitat 
de crear xarxa entre les tres aules. 

Les aules de formació ofereixen una programació cultural i 
formativa per a la gent gran. El projecte és de les tres aules 
de formació del territori: Aula Oberta de Sants, Aula Oberta 
de la Bordeta i Aula Oberta d’Hostafrancs.

Durant el 2017, el Secretariat ha continuat centrant esforços 
a donar suport a les diferents activitats de les aules, 
concretament amb la continuació de la campanya de 
comunicació per ajudar a la captació de noves persones 
associades. També s’ofereix alguna xerrada gratuïta per a les 
aules, així com alguna visita a museus per tal de completar 
la formació que les aules programen per a les persones 
associades. 

També al 2017 s’ha celebrat l’acte conjunt de cloenda de les 
tres aules a les Cotxeres de Sants. Va tenir lloc el 14 de juny 
amb la conferència “Naixement del Secretariat d’entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta durant la transició” a càrrec 
de Miquel Botella, amb l’actuació de la Companyia de Ballet 
Clàssic.

La gent gran és un actiu important de la societat i cal continuar 
comptant amb la seva potencialitat fomentant la seva 
participació activa en l’àmbit formatiu, afavorir l’autonomia i la 
seva capacitació, així com potenciar la relació entre aquesta 
franja de població. 

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

Al 2017, les aules van celebrar 
l’acte unitari de tancament del curs 
a les Cotxeres de Sants.

El Correllengua és una activitat 
plenament consolidada, amb una 
comissió organitzadora que compta 
amb més de 15 entitats.
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III. Projectes
La participació del Secretariat en projectes, conjuntament amb altres agents, respon a la detecció d’oportunitats 
d’actuació respecte a diversos àmbits que poden trobar una major eficiència gràcies al treball en xarxa.

Aquests són els projectes en els quals hem participat durant el 2017:

b. EIXOS DE TREBALL 2017

1. Aprenem Compartint

Alumnes 
participants

120 Persones voluntàries 50*
*6 de les quals són joves alumnes

Grups en 
funcionament

12 Monitors/es 3

Centres 
implicats
Procedència 
de l’alumnat

13 centres:                 
Primària (8)

Secundària (5):

Escola Gayarre                           
Escola Cal Maiol                                 
Escola Cavall Bernat
Escola Lluís Vives
Escola Miquel Bleach
Escola Francesc Macià 
Escola Jaume I
Escola Pràctiques

Institut Emperador Carles      
Institut Lluís Vives          
Institut Joan Coromines
Maristes Sants
Institut Ernest Lluch

9 espais:     Sala de lectura Miquel Martí i Pol
Escola Gayarre
Escola Cal Maiol
Escola Cavall Bernat
Escola Lluís Vives
Escola Miquel Bleach
Escola Francesc Macià
Escola Jaume I
Escola Pràctiques 

Aprenem 
compartint és 

un projecte que va 
més enllà d’ajudar els 

infants a fer els deures; 
també es fomenten 

altres habilitats.



33

b. EIXOS DE TREBALL 2017

L’Aprenem compartint va néixer a finals de 2012 i 
actualment segueix creixent i comptant amb el suport del 
Districte de Sants-Montjuïc i de la Diputació de Barcelona.
 
L’any 2017 va suposar quatre novetats importants:
 
• Premi estatal d’Aprenentatge-Servei 2017
• Vinculació de les famílies al projecte
• Ampliació de les activitats: lectoescriptura

Premi d’Aprenentatge-Servei 2017

L’any 2017 l’Aprenem compartint ha guanyat el Premi 
estatal d’Aprenentatge-Servei en la categoria de 
Solidaritat i Drets humans per l’experiència de proposar 
l’alumnat de secundària com a mestres de suport dels 
infants de primària. Els joves del projecte s’incorporen 
a l’equip de persones voluntàries que donen suport als 
infants a l’hora de fer els deures i estudiar. 
En el procés d’avaluació van participar 48 experts de 
tot l’Estat espanyol i el jurat va quedar entusiasmat amb 
la qualitat educativa del projecte i el seu impacte social 
i comunitari. Els premis van ser organitzats per Educo, 
Edebé i la Red Española de Aprendizaje-Servicio.
Els joves participants de l’experiència, juntament amb 
l’equip educatiu del projecte, van anar a buscar el premi i 
van participar en taules rodones on van poder explicar la 
seva vivència.

Vinculació de les famílies al projecte

El 2017 hem dut a terme les activitats de la recerca del 
tresor en família a tots els centres educatius, les quals han 
permès incidir en un dels objectius del projecte: millorar 
la vinculació de les famílies a l’Aprenem Compartint. S’han 
realitzat 9 activitats en família, amb una participació alta 
dels pares, mares i germans dels infants. 

Ampliació de les activitats: lectoescriptura

L’Aprenem compartint treballa per ampliar les oportunitats 
educatives que oferim als infants i joves dels nostres 
barris. Al llarg del temps detectem que molts infants 
tenen dificultats en la lectoescriptura. D’una banda, 
implementem els Jocs Florals de l’Aprenem compartint, en 
què els nens i nenes escriuen un text en català de temàtica 
lliure i els premis dels quals es lliuren a la festa de final de 
curs per als joves alumnes participants de l’experiència 
d’Aprenentatge-Servei. D’altra banda, es realitza el Pla de 
lectura a tots els grups de primària amb el suport de lots 
de llibres cedits per les biblioteques de la Diputació de 
Barcelona.

El projecte Aprenem 
compartint va guanyar al 2017 
el Premi Aprenentatge Servei 
per l’experiència de proposar 
alumnat de secundària com 
a mestres de suport dels 
infants de primària.
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2. Monografies d’història local

Fins al moment, el resultat de la col·lecció és desigual. S’ha exhaurit el tercer llibre de la col·lecció, 
Les escoles fins al 1939 a Sants, Hostafrancs i la Bordeta: llums i foscors. Queden ja pocs exemplars 
del llibre Del somni al silenci. Segona República i guerra civil a Sants, Hostafrancs i la Bordeta i els 
altres dos llibres: Inventari de Can Batlló. Teixint una història col·lectiva i La renovació pedagògica, 
a finals dels anys seixanta, a Sants, Hostafrancs i la Bordeta segueixen el seu curs. En aquests 
moments se segueix avançant en la monografia del Secretariat d’Entitats i s’està a l’espera de 
concretar noves monografies per al futur.

b. EIXOS DE TREBALL 2017

La propera monografia serà sobre 
el Secretariat d’Entitats, amb motiu 
del 40è aniversari de la federació.



35

3. Projecte Parlem
El Projecte Parlem, encapçalat per la Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, en col·laboració amb el 
Secretariat d’Entitats.

La formació de parelles lingüístiques, integrades per una persona 
catalanoparlant i una persona aprenent que malgrat que entén el català no 
el parla, són la base per crear un espai de comunicació que doni seguretat 
i fluïdesa a la persona que vol començar a parlar català..

Objectius

• Promoure l’ús social del català entre les persones que no el parlen, 
    especialment entre les persones immigrants.
• Afavorir la integració i socialització d’aquests col·lectius. 

Dades 2017

• 43 parelles lingüístiques han fet com a mínim 27 trobades.
• Hi ha en actiu 21 parelles.
• 30 parelles han fet més de 27 trobades.
• Procedència dels aprenents: 10 nacionalitats

Activitats 

Entre les activitats programades per dinamitzar el Projecte Parlem 
destaquen: 

20-1-2017 - Sopar col·loqui - Aprenentatge de la llengua com a vehicle de 
cohesió social (Jordi Esteban).

26-4-2017 - Recital de poesia “A tota veu” a Can Batlló.

7-5-2017 - Recorregut històric (Ateneu Barcelonès).

20-5-2017 - Sopar de lliurament de premis Joan Coromines a Pallejà.

1-7-2017 - Inici del Correllengua a Tiana.

20-10-2017 - Correllengua a Sants. Acte literari a l’Abacus d’Hostafrancs 
(homenatge a Lola Anglada).

22-10-2017 - Correllengua a Sants. Dinar i actes culturals.

6-11-2017 - Sortida a Perpinyà per a la cloenda del Correllengua.

La valoració del Projecte PARLEM és molt positiva. Ha tingut una bona aco-
llida 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 ex-
pressar-se en aquesta llengua en altres àmbits de la seva vida (quotidiana, 
laboral, social, etc.). 

Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM s’ha 
constituït com un mecanisme que enriqueix culturalment els dos membres 
de la parella, com un element integrador.

Per a l’aprenent, les trobades aporten una presa de contacte directe 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 cul-
tural i personal indubtable.

b. EIXOS DE TREBALL 2017

Durant el 2017 s’han format 
43 parelles lingüístiques 
que han compartit com 
a mínim 27 trobades.

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.
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4. Som plurilingües

Vinculat a l’Aprenem Compartint, a finals del 2017 hem format part d’una prova pilot de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu d’impulsar el plurilingüisme a diferents 
municipis.
 
Els projectes plurilingües s’han dut a terme a través de quatre línies de treball:

“Aprenem. Famílies en xarxa” de la Casa Àsia als centres educatius

Durant el 2017 s’ha implementat el projecte “Aprenem. Famílies en xarxa” de la Casa Àsia a tres 
centres educatius. Consisteix en grups de conversa de català per a les famílies en què els infants 
fan de mestres dels seus familiars i altres persones adultes. 

Vídeo sobre les llengües del territori

S’ha elaborat un vídeo recollint testimonis d’infants i famílies vinculades a l’Aprenem compartint 
per mostrar la realitat lingüística dels infants del territori i generar un debat sobre la construcció de 
la identitat lingüística i cultural.

Material plurilingüe

Dins de les trobades en família que es realitzen dins dels grups de reforç d’Aprenem compartint, 
s’han ofert contes plurilingües a cada infant, cedits pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics.

“Llengües d’aquí, d’allà i de més enllà” de la Taula Intercultural

Des de la Taula Intercultural i amb el suport dels agents educatius, s’ha elaborat una exposició 
que plasma la varietat lingüística del territori a través de proverbis i refranys en diferents llengües. 
L’exposició s’ha posat a disposició dels centres educatius i entitats perquè la puguin acollir i 
difondre.

b. EIXOS DE TREBALL 2017

L’objectiu de les activitats ha estat visibilitzar 
la realitat plurilingüe dels infants i les famílies 
dels barris, promovent la riquesa de les llengües 
d’origen i fomentant l’aprenentatge del català 
com a llengua comuna.
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Una trentena d’entitats van 
participar en l’organització 
d’activitats amb un 
denominador comú: 
recaptar fons per a la 
Marató de TV3.

5. Marató de TV3
Des del 2013, el Secretariat dona suport a l’AVCI El Triangle de Sants i a la 
Banda i Majorets el Triangle de Sants en la coordinació de les activitats que 
organitza el teixit associatiu del territori per recaptar fons per a la Marató 
de TV3

Al 2017, la Marató de TV3 es va dedicar a les malalties infeccioses. Es van 
recaptar més de 15.000 €, gràcies a la col·laboració de moltes entitats 
que van programar activitats molt diverses: actuacions, tallers, venda de 
material, competicions esportives, cant coral, activitats i tallers infantils, 
etc.

6. 40 anys del Secretariat

La celebració dels 40 anys d’història del Secretariat avui ja és història 
gairebé per complet. Ha servit per recordar aquells primers anys de la mà 
d’una exposició que recollia tots aquells elements, provinents en part de 
l’època de la dictadura, que havien configurat una tradició de lluita, de 
revolta d’uns barris, davant un urbanisme desenfrenat i d’una limitació 
constant de les llibertats individuals i col·lectives com a poble. La celebració 
també ha servit per recuperar aquella vella auca de 1981, amb 48 dibuixos 
que recorren la història dels nostres barris, i que es va poder lliurar en un 
dels actes més significatius de la celebració: el sopar associatiu obert a la 
presència d’antics i actuals col·laboradors i col·laboradores.

Aquesta celebració va tenir també un marcat to institucional. La Comissió 
Executiva es va poder reunir amb la representació de les màximes 
institucions del país: la presidència de la Generalitat de Catalunya, la 
presidència del Parlament de Catalunya, l’alcaldia de Barcelona i la regidoria 
del Districte de Sants-Montjuïc; així mateix en els diversos actes de 
celebració van participar representants de totes les forces polítiques que 
conformen la part política de la ciutat o del Districte. A més, el Secretariat va 
rebre la Medalla d’Honor de la ciutat en reconeixement a la trajectòria, en 
un acte que va servir de colofó dels actes de celebració del 40è aniversari.

La Comissió Executiva vol agrair a les associacions del Secretariat la 
presència en els actes esmentats i, sobretot, el compromís en la millora de 
les condicions de vida que, en els diversos aspectes, promouen la totalitat 
de les nostres associacions dia a dia, minut a minut. Aquesta generositat 
i les ganes de compartir processos amb les altres associacions ens dóna 
molta força i ens ajuda a excel·lir en els nostres objectius.

b. EIXOS DE TREBALL 2017

El sopar d’entitats, 
amb més de 400 persones 
assistents, va ser un moment 
de molt de caliu per celebrar 
els 40 anys de trajectòria 
del Secretariat.
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c. RECURSOS HUMANS

Dades personal
El 31 de desembre del 2017, el nombre de persones 
treballadores al Secretariat va ser de 171 persones. Es 
pot observar cert equilibri entre experiència i joventut, 
i una majoritària presència de dones.

Malgrat la mobilitat del professorat de tallers, la mitja-
na d’antiguitat va augmentant any rere any.

Personal contractat 

Durant el 2017, el personal contractat 
és majoritàriament femení.

Mitjana de personal 

(segons jornades ponderades)

Personal per mesos 

Es pot comprovar la baixada de personal contractat a l’estiu a 
causa del professorat dels cursos de Cotxeres-Casinet.

L’àmplia gamma dels serveis i la diversitat d’horaris (amb les 
seves hores puntes i festius) ens condiciona a disposar de 
molts contractes de jornada no completa que permeti cobrir 
les diferents necessitats i intensitats segons cada temporada.

Tipus de contractes segons duració
Segueix augmentant a poc a poc el percentatge d’indefinits.

Tipus de contractes segons jornada
total Secretariat

Gener · Febrer · Març ·  Abril ·  Maig · Juny ·  Juliol · Agost · Setem. · Octu. · Novem. · Desem.

2017

Dones
65%

Homes
35%

Casinet/Cotxeres
16%

Indefinit
20%

Parcial
19%

Temporals
80%

Completa
81%

Espanya 
Industrial
46%

La Bordeta
27%

Secretariat
11%

  Edat

 2 >59 8

 5 55-59 17

 6 50-54 8

 7 45-49 12

 10 40-44 19

 9 35-39 15

 6 30-34 11

 9 25-29 16

 5 20-24 6

Dones Total Homes

Edat, gènere i antiguitat a 31 de desembre del 2017

Persones  59 (35%) 60 (36%) 171 164 112 (65%) 107 (64%)

Mitja d’edat 40 40 42 42 43 43

Mitjana d’antiguitat 7 7 6 5 5 4

Recursos humans
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Formació i prevenció 
de riscos laborals 
Al 2017 hem seguit desenvolupant i ampliant el pla 
de formació del Secretariat que es va definir al 2015.

En resposta a la demanda del personal de major 
comunicació, s’ha implementat una eina (per app 
al mòbil o a l’ordinador personal) que permet tant 
fer comunicats, com consultar dades personals 
(horaris, vacances i dies personals), poder fer les 
sol·licituds corresponents i rebre’n l’aprovació, en-
viar comprovants i justificants, etc. Aquesta eina ens 
ha permès també reduir molts processos i circuits 
administratius, escurçar el temps de resposta i tam-
bé estalviar l’ús de paper i el temps i espai d’arxiu. 
Tanmateix les nòmines s’envien telemàticament.

Seguim mantenint la col·laboració amb centres 
educatius (INEFC,...) i principalment del barri, per-
què els alumnes puguin realitzar les pràctiques (es-
portives, manteniment...) als nostres centres. 

Els increments de dies de baixa són deguts principalment a casos d’embarassos amb risc i maternitat. 

Per altra banda podem seguir felicitant-nos de la disminució d’accidents laborals i les baixes 
corresponents. 

Baixes laborals

Accions formatives realitzades:

• Prevenció de riscos laborals (bàsic).   
 Formació per a tot el personal de nova incorporació.

• Entrenament funcional.  
 Formació destinada als tècnics d’esports.
• Actuació davant emergències.  
 Formació específica per a cada departament.

• Anglès: Formació per a tot el personal que ho desitgi a tots nivells.

• Esport Inclou (IBE): Formació destinada als tècnics d’esports.

• Prevenció de riscos laborals (50 hores) Personal de manteniment.

• Classes dirigides: s’ha definit un pla de formació interna on els    
 especialistes en cada especialitat formen els companys. S’iniciarà al 2018.

• Power boxing: Formació destinada als tècnics d’esports.

c. RECURSOS HUMANS

2015 2016 2017

Persones treballadores 147 150 151

dies de baixa per accident de treball 173 111 79

dies de baixa per contingència comú 1.592 1.726 1.963

dies de baixa embaràs de risc 72 116 202

dies de baixa totals 1.837 1.953 2.244

% 3,43 3,55 4,07

Formació

Dades personal 

El Secretariat, seguint la seva política de continuïtat pel que fa a la gestió dels recursos humans, no presenta canvis 
significatius ni en la tipologia ni en les condicions de contractació.

La major presència de dones no és només una mitjana, sinó una distribució real, ja que la trobem tant si fem l’anàlisi per 
centres com per categories professionals.
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d. Acords

Durant el 2017, el Secretariat ha establert relacions i acords amb diverses administracions i altres institucions com entitats 
bancàries en relació a tres grans línies de treball:

Estructura central del Secretariat

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

• Suport a les entitats. Import 26.000 €
• Aprenem compartint. Import 35.000 € 
• Taula Intercultural. Import 4.000 €
• Cogestió dels centres cívics Cotxeres de Sants 
    i Casinet d’Hostafrancs. Import 106.000 € 

Ajuntament de Barcelona. 
Direcció d’Immigració

• Suport a la Taula Intercultural. Import 6.000 €

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

• Suport al funcionament de l’estructura central.       
    Import 29.476,95 €

Diputació de Barcelona. 
Departament de Benestar 
Social. Educació

• Projecte Aprenem compartint. Import 18.500 €

Diputació de Barcelona. 
Àrea d’atenció a les persones

• Projecte Taula Intercultural. Import 1.792,60 €

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

• Suport a la Taula Intercultural. Import 10.000 €

Generalitat. Consell Català 
de l’Esport

• Open d’escacs. Import 3.079 €

Ajuntament de Barcelona. 
Institut Barcelona Esports

• Gestió del Centre Esportiu Municipal l’Espanya   
 Industrial. Sense import, percebem els excedents   
 econòmics de l’exercici

• Programa Ja Nedo CEM l’Espanya Industrial.  
 Import 14.506,56 €

• Natació Adaptada. Import 1.000 €

• Gestió i ampliació del CEM la Bordeta. 
 Import dels subministraments

• Programa Ja Nedo CEM la Bordeta. Import 4.079.97 €   

• Taula esports. Som escola, fem esport. 
 Import 15.000 €

• Open d’escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.   
 Import 5.000 €
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Comissions de treball  
del Secretariat

Projectes en els quals 
participa el Secretariat

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

Comissions del Secretariat

• Castellers. Projectes diversos. Import 9.000 €
• Aules obertes de Sants, Hostafrancs i Bordeta. 
 Import 950 €
• Gegants de Sants. Import 1.500 €
• Diables de Sants. Import 3.000 €
• Comissió de Sardanes. Import 1.500 €
• Col·lectiu Artistes. Import 1.500 €

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. Import 1.500 €
• Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
Import 1.500 €
• Correllengua. Import 1.500 €
• ExpresSA’NTS. Expressa’t amb color. Import 1.500 €

Ajuntament de Barcelona. 
Departament d’Immigració

Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades 
a augmentar el coneixement i l’ús social de 
la llengua catalana. Import 2.000 €

Generalitat de Catalunya. Direcció 
General de Política Lingüística

• Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades a 
augmentar el coneixement i l’ús social de la llengua 
catalana. Import 2.500 €

• Cens entitats de defensa del català. El Secretariat 
ha estat inclòs en el cens. La inclusió en el cens 
permet que les persones que facin donacions a 
favor d’associacions incloses en el cens tinguin una 
deducció en l’impost sobre la renda. 

Obra social Fundació “La Caixa”

• Aules obertes de Sants, Hostafrancs 
 i la Bordeta. Import 4.000 €
• Projecte Parlem/Correllengua. Import 4.000 €

Ajuntament de Barcelona. 
Departament Participació 
i Associacionisme

Comissions del Secretariat

• Castellers. Projectes diversos. Import 800 €

Ajuntament de Barcelona. 
Institut de Cultura

• Castellers de Sants. Import 25.500 €

Diputació de Barcelona. 
Àrea de Cultura

• Comissions de cultura popular del Secretariat.  
 Import 4.672 €

d. ACORDS
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e. Comunicació

Els eixos de treball d’aquesta àrea durant el 2017 han estat principalment la comunicació interna i externa de 
l’organització i la col·laboració en la difusió de les activitats i els projectes de les entitats.

Entre els aspectes més rellevants de l’any, cal destacar la consolidació de la comunicació digital de l’entitat,  
amb l’impuls de l’Altaveu com a butlletí digital i de les xarxes socials, sobretot el Twi!er.

• 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.

Digital

Pàgina web  www.secretariat.cat

La pàgina web del Secretariat continua essent un canal de comunicació amb les entitats associades i, per extensió, una 
eina de projecció externa del Secretariat i de les activitats i projectes del teixit associatiu.

La següent gràfica indica l’evolució de visites a la pàgina web del Secretariat, que registra unes dades molt similars en 
les 3 variables analitzades, superant en tots els casos les xifres de l’any anterior. Aquesta consolidació respon a un tre-
ball continuat en l’àmbit de la comunicació, ja que de manera regular difonem i som canal de comunicació de nombro-
sos projectes i activitats.

Una altra dada que cal posar de manifest és la durada mitjana de cada sessió, que supera els 2 minuts, un element que 
es relaciona amb la quantitat de notícies i contingut que generem des d’aquesta plataforma. notícies i contingut que 
generem des d’aquesta plataforma. 
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e. COMUNICACIÓ

L’Altaveu
El butlletí digital del Secretariat va posar-se en marxa al gener del 2013 amb l’objectiu d’optimitzar la difusió de les 
activitats i projectes de la federació i del teixit associatiu i accedir a nous públics. L’actualitat és el denominador comú 
d’aquesta nova eina comunicativa que ha difós nombrosos projectes, activitats, recursos, campanyes i iniciatives tant 
del Secretariat com de les entitats associades.

Durant el 2017 hem publicat 22 edicions de l’Altaveu (dues més que al 2016), amb una periodicitat quinzenal (excepte en 
períodes de vacances). La subscripció a l’Altaveu es realitza a través de la pàgina web del Secretariat.

El percentatge d’obertura del butlletí supera el 30%, una xifra molt alta per a aquest tipus de peces comunicatives. Com 
a element de millora, farem accions per eixamplar l’audiència de l’Altaveu i arribar a més entitats, veïns i veïnes. 

Xarxes socials
Amb l’objectiu de consolidar una altra via de difusió de les activitats de les entitats associades i del mateix Secretariat, 
el Secretariat té presència a les principals xarxes socials. Al 2013 ja vam obrir un compte de Twi#er, que durant el 2017 
ha tingut un impuls notable i que ha registrat un augment significatiu de seguidors.

La difusió de totes les activitats i projectes que publiquem al nostre web també la repliquem a Twi#er. A més, també hem
obert una pàgina a Facebook, a través de la qual fem difusió d’activitats concretes. També tenim un canal a Youtube.
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e. COMUNICACIÓ

Calendari
El calendari del 2017 ha estat, 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. En aquesta ocasió, s’ha dedicat a la defensa de la democràcia, en uns moments de gran convulsió 
política. Aquest element comunicatiu es distribueix entre totes les entitats associades. A més, s’ha consolidat el format de 
sobretaula i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) també l’ha distribuït entre el teixit associatiu de la ciutat.

Aparador
Durant el 2017, l’aparador de Cotxeres ha continuat essent un element comunicatiu al servei de les activitats de les entitats i 
del projecte Cotxeres-Casinet. L’impacte ciutadà d’aquest aparador és molt significatiu i serveix com un element estratègic 
per a la visualització de projectes i activitats del Secretariat, dels centres cívics i de les entitats.

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

Protocol per als aniversaris de les entitats
Els aniversaris de les entitats són moments de celebració i reconeixement a la trajectòria d’una associació. Hem establert els 
criteris a l’hora de felicitar aquests aniversaris per part del Secretariat, amb diversos obsequis en funció de l’aniversari que 
se celebri. Hem optat per obsequis vinculats al territori: un pack amb les monografies d’història local Riera de Magòria i un 
guardó amb l’skyline de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Documents corporatius

Vídeo del Secretariat
Hem editat un vídeo que resumeix els principals eixos de treball del Secretariat durant el 2016, parant atenció als serveis a 
les entitats, la gestió d’equipaments i la coordinació associativa. Aquest element es va projectar durant l’assemblea del 2017 
i és una eina molt útil a l’hora de resumir què és el Secretariat i la tasca que desenvolupa. La voluntat és consolidar aquesta 
iniciativa i editar un vídeo-resum de la federació anualment.

Protocol per als aniversaris de les entitats
Els aniversaris de les entitats són moments de celebració i reconeixement a la trajectòria d’una associació. Hem establert els 
criteris a l’hora de felicitar aquests aniversaris per part del Secretariat, amb diversos obsequis en funció de l’aniversari que 
se celebri. Hem optat per obsequis vinculats al territori: un pack amb les monografies d’història local Riera de Magòria i un 
guardó amb l’skyline de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
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Col·laboració en aspectes comunicatius 
i de difusió de les activitats i els projectes de les entitats

Entitat / Projecte Col·laboració

Cros Popular de Sants Materials d’informació i difusió de la cursa

Taula intercultural Materials de difusió per a diversos projectes impulsats per la taula

Correllengua Materials de difusió de l’activitat

Projecte Parlem Materials de difusió per a la captació de voluntariat lingüístic

Comissió de sardanes Materials de difusió del cicle de sardanes

Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta Suport en aspectes de comunicació i difusió de l’activitat

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

8a Caminada Sants-Montserrat Suport en aspectes comunicatius i de difusió

Monografies d’història local Suport en aspectes comunicatius

Aula Oberta la Bordeta Materials de difusió de la programació trimestral de conferències 
i activitats

Espai de deures Material de difusió per a la captació de voluntariat

Taula social Materials de difusió per a diversos projectes impulsats per la taula

L’impuls de la comunicació 
digital és una línia que treballem 
des de fa anys i que continuarem 
explorant.

e. COMUNICACIÓ
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SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 (en euros)

f. Memòria econòmica

2017 2016

ACTIU NO CORRENT 4.508.473,37 € 4.717.581 €

  Immobilitzat intangible 6.713,32 € 6.901,16 €

  Patents, llicències, marques i similars 353,77 € 625,94 €

  Aplicacions informàtiques 6.359,55 € 6.275,22 €

  Immobilitzat material 4.398.332,36 € 4.607.252,15 €

  Terrenys i construccions 3.826.229,14 € 4.027.425,56 €

  Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 572.103,22 € 579.826,59 €

  Inversions financeres a llarg termini 103.427,69 € 103.427,69 €

  Altres actius financers 103.427,69 € 103.427,69 €

ACTIU CORRENT 884.312,97 € 1.119.844,56 €

  Existències 8.977,39 € 7.417,67 €

  Comercials 8.977,39 € 7.417,67 €

  Deutors comercials i altres comptes a cobrar 193.823,6 € 120.974,77 €

  Clients per vendes i prestacions de serveis 65.358,36 € 26.999,08 €

  Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini 65.358,36 € 26.999,08 €

  Deutors varis 68.566,36 € 93.613,85 €

  Personal - 361,84 €

  Actius per impost corrent 59.898,88 € -

  Inversions financeres a curt termini 285.767,24 € 410.767,24 €

  Altres actius financers 285.767,24 € 410.767,24 €

  Periodificacions a curt termini 465,32 € 6.151,96 €

  Efectiu i altres actius líquids equivalents 395.279,42 € 574.532,92 €

  Tresoreria 395.279,42 € 356.532,92 €

  Altres actiu líquids equivalents - 218.000 €

TOTAL ACTIU 5.392.786,34 € 5.837.425,56 €
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 f. MEMÒRIA ECONÒMICA

PATRIMONI NET 2.366.916,1 € 2.400.644,83 €

  Fons propis 2082293,1 € 2.101.170,16 €

  Reserves 893.595,8 € 893.595,8 €

  Altres reserves 893.595,8 € 893.595,8 €

  Resultats d'exercicis anteriors 1.207.574,36 € 707.281,42 €

  Romanent 3.529.446,35 € 2.932.557,36 €

  (Resultats negatius d'exercicis anteriors) (-) 2.321.871,99 € (-) 2.225.275,94 €

  Resultat de l’exercici (-) 18.877,06 € 500.292,94 €

  Subvencions, donacions i llegats rebuts 284.623 € 299.474,67 €

PASSIU NO CORRENT 1.947.037,54 € 2.263.972,89 €

  Deutes a llarg termini 1.947.037,54 € 2.263.972,89 €

   Deutes amb entitats de crèdit 1.945.471,54 € 2.255.610,98 €

   Creditors per arrendament financer 1.566 € -

   Altres passius financers - 8.361,91 €

PASSIU CORRENT 107.8832,7 € 1.172.807,84 €

  Deutes a curt termini 386.176,45 € 420.732,98 €

  Deutes amb entitats de crèdit 311.905,23 € 359.150,41 €

  Creditors per arrendament financer 7.139,9 € 8.671,14 €

  Altres passius financers 67.131,32 € 52.911,43 €

  Creditors comercials i altres comptes a pagar 626.679,2 € 666.031,89 €

  Proveïdors 4.350,23 € 3.403,03 €

   Proveïdors a curt termini 4.350,23 € 3.403,03 €

   Creditors varis 285.216,81 € 216.684,17 €

   Personal (remuneracions pendents de pagament) 71.207,9 € 64.551,58 €

   Passius per impost corrent - 125.765,09 €

   Altres deutes amb Administracions Públiques 265.904,26 € 255.628,02 €

  Periodificacions a curt termini 65.977,05 € 86.042,97 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.392.786,34 € 5.837.425,56 €
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f. MEMÒRIA ECONÒMICA

2017 2016

OPERACIONS CONTINUADES

 Import net de la xifra de negocis 5.402.426,25 € 5.376.001,48 €

   Prestacions de serveis 5.402.426,25 € 5.376.001,48 €

 Variació d’existències de productes acabats i en 
curs de fabricació - -

 Aprovisionaments (-) 390.446,76 € (-) 326.379,85 €

   Treballs realitzats per altres empreses (-) 390.446,76 € (-) 326.379,85 €

 Altres ingressos d'explotació 594.275,91 € 542.400,77 €

   Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 140.928,73 € 191.217,05 €

   Subvencions d'explotació incorporades al resultat de 
l'exercici 453.347,18 € 351.183,72 €

 Despeses de personal (-) 3.489.423,28 € (-) 3.440.743,26 €

   Sous, salaris i assimilats (-) 2.688.256,15 € (-) 2.658.250,45 €

   Carregues socials (-) 801.167,13 € (-) 782.492,81 €

 Altres despeses d'explotació (-) 1.681.444,62 € (-) 1.773.973,83 €

   Serveis exteriors (-) 1.649.891,35 € (-) 1.686.137,47 €

   Tributs (-) 19.668,39 € (-) 66.972,77 €

   Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions comercials (-) 11.884,88 € 42833,28 €

   Altres despeses de gestió corrent - (-) 63.696,87 €

 Amortització de l'immobilitzat (-) 431.040,13 € (-) 417.504,30 €

 Imputació de subvencions d'immobilitzat no finan-
cer i altres 14.851,67 € 14.851,67 €

 Excés de provisions - 711.931,49 €

 Altres resultats (-) 8.578,32 € 1.390,38 €

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 10.620,72 € 687.974,55 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS  ANUALS ACABATS EL 31 DESEMBRE DE 2016 I 2015 (en euros)
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 f. MEMÒRIA ECONÒMICA

 Ingressos financers 525,00 € 232,51 €

   De valors negociables i altres instruments financers 525,00 € 232,51 €

    En tercers 525,00 € 232,51 €

 Despeses financeres (-) 30.022,78 € (-) 37.326,47 €

   Per deutes amb tercers (-) 30.022,78 € (-) 37.326,47 €

RESULTAT FINANCER (-) 29.497,78 € (-) 37.093,96 €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (-) 18.877,06 € 650.880,59 €

 Impost sobre beneficis - (-) 150.587,65 €

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES (-) 18.877,06 500.292,94 €

 Resultat procedent d'operacions interrompudes net 
d'impostos - -

RESULTAT DE L'EXERCICI (-) 18.877,06 € 500.292,94 €
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3. Admissió de noves entitats

AGePaCC - Associació de Gestors del Patrimoni del 2015
AMPA Institut Joan Coromines
ARCH Associació de la Ràdio Comunitària d’Hostafrancs
Asociación Ardansa*
Asociación Cultural de Comunicación del Folklore Boliviano
Asociación Espíritu de Santa Cruz de la Sierra

Associació Croma-21 Teràpies
Associació Juvenil Ameba*
Associació Modus Operandi
Club d’Escacs Peón Negro
Fundación DiabetesCERO Catalunya Barcelona

Entitat observadora: Sopa de Pedres

*pendents de 2n any

AGePaCC  
Associació de Gestors del Patrimoni del 2015
L’Associació de Gestors del Patrimoni Cultural de 
Catalunya (AGePaCC) nasqué de la voluntat d’11 membres 
fundadors, estudiants del segon curs del Màster de Gestió 
del Patrimoni Cultural i Museologia (promoció 2014-16), 
d’origen geogràfic divers i de formacions també diferents, 
cosa que ens fa ser un grup eclèctic i multidisciplinar. 
Aquest grup s’ha ampliat amb les annexions d’altres 
membres i resta obert a noves sol·licituds. L’associació 
vol ser un punt de trobada per a les següents promocions 
d’estudiants d’aquest màster i d’altres semblants. A més, 
l’AGePaCC és conscient de la necessitat de teixir sinergies 
amb altres entitats com associacions o entitats culturals i 
educatives.

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

ARCH Associació de la Ràdio  
Comunitària d’Hostafrancs
La llavor d’aquesta entitat va néixer a internet al 2011, i no 
va ser fins al 2015 que va focalitzar l’activitat en el servei a 
la comunitat d’Hostafrancs com un mitjà de comunicació 
multiplataforma i sense ànim de lucre especialitzat 
a donar informació i visibilitat a les entitats i al teixit 
associatiu del barri. Ràdio Hostafrancs emet diàriament 
notícies locals del barri i informacions de servei en 
butlletins distribuïts al llarg de tota la jornada. També té un 
portal de notícies.

Associació Ardansa*
Associació Ardansa ofereix un espai que aporta activitats 
dirigides cap a la presa de consciència tant física, com 
emocional i intel·lectual, evolucionant de forma amena i 
divertida, en recerca d’un estat de felicitat.
Valorar el moment present en cada moviment, en cada 
respiració ... asserenar la nostra ment i harmonitzar el 
nostre esperit amb activitats com Estiraments, Postural, 
Relaxació i Meditació, Ioga Suau, Dansa Creativa, 
Mu.Danzas- Laboratori Dones en Processos i tallers 
diversos de creixement Personal, Xerrades, Conferències, 
etc.

Complementa aquestes activitats amb sessions privades 
de sanació i recuperació energètica com Reiki, Energia 
Takión i Deeksha, Comunicació Emocional, Osteopatia, 
Quiromassatges i Reflexologia.
L’objectiu és aportar benestar a totes les persones, amb 
amor, ja que per a nosaltres “el que no viu per servir, no 
serveix per viure ...”.

Asociación Cultural de Comunicación  
del Folklore Boliviano
Aquesta entitat té com a objectiu promoure la solidaritat 
entre el poble de Catalunya i el poble de Bolívia, en tots 
els espais possibles, així com desenvolupar activitats de 
promoció sobre la cultura i el folklore andí bolivià. També 
treballen per promoure eines entre Catalunya i Bolívia des 
de les institucions, universitats, entitats, sindicats etc. que 
puguin incidir en el desenvolupament econòmic, social, 
polític i cultural de Bolívia.

Asociación Espíritu de Santa Cruz de la Sierra
La finalitat d’aquesta entitat és promoure l’amistat i 
l’intercanvi cultural i social entre el poble de Santa Cruz 
de la Sierra i Catalunya. Així mateix, lluiten contra la 
desigualtat social i col·laboren en programes d’educació i 
desenvolupament de les persones. Una altra de les línies 
que treballa aquesta entitat és l’expressió dels costums i 
les tradicions del poble cruceño.
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Associació Croma-21 Teràpies
Associació Juvenil Ameba*
Associació Modus Operandi
Club d’Escacs Peón Negro
Fundación DiabetesCERO Catalunya Barcelona

Entitat observadora: Sopa de Pedres

*pendents de 2n any

Associació Croma-21 Teràpies
L’Associació Croma-21 Teràpies sorgeix amb l’objectiu 
de poder fer difusió de l’aplicació del color com a 
complement terapèutic i en combinació amb altres 
teràpies alternatives. Ha estat creada amb la intenció de 
poder oferir a les persones que ho puguin necessitar 
la possibilitat de conèixer diferents tècniques per a 
l’autoaplicació del color com a teràpia eficaç i segura.

Volen fer-ne difusió a altres terapeutes per tal que puguin 
utilitzar les tècniques cromaterapèutiques en combinació 
amb altres teràpies.

Impulsen activitats com ara tallers, xerrades i seminaris, 
participen en activitats organitzades per entitats, 
organismes i institucions per promoure la cromateràpia 
i fan demostracions pràctiques amb la participació de 
persones voluntàries.

Associació Juvenil Ameba*
Aquesta associació juvenil neix al desembre del 2014 com 
una entitat sense ànim de lucre per dur a terme activitats 
culturals de difusió, formació i desenvolupament per a 
la defensa, promoció i difusió de la música electrònica 
creada a Catalunya en totes les seves variants artístiques.

Associació Modus Operandi
La nostra entitat es va crear fa tres anys. En aquest temps 
els membres de la mateixa hem estat copartícips del 
procés creatiu de l’espectacle que hem anat representant 
a diversos llocs. També realitzem formacions tècniques 
específiques per als membres de l’entitat, amb l’objectiu 
de millorar el nivell tècnic i artístic dels espectacles que 
oferim al públic.

Club d’Escacs Peón Negro
Aquest club esportiu compta amb un equip 
multidisciplinar en diferents camps per ajudar que la 
formació i l’experiència del client siguin excel·lents. 
Peón Negro és un espai que comparteix escola, club 
d’escacs, botiga i llibreria especialitzada, sala de tallers i 
conferències. Considerem que els escacs aporten grans 
beneficis a persones de totes les edats.

Fundación DiabetesCERO Catalunya Barcelona
La Fundació DiabetesCERO és un moviment de pares 
i mares d’infants amb diabetis tipus 1 i també adults. 
El seu objectiu és el seguiment i finançament d’una 
recerca real i mantinguda en el temps. La investigació 
és la base per combatre aquesta malaltia i ajudar les 
persones afectades; l’entitat capta diners a través de 
quotes, donacions, venda de productes, esdeveniments, 
competicions esportives, etc. 

Entitat observadora

Sopa de Pedres 
Som un grup de veïnes i veïns de Sants, Hostafrancs, 
Badal i la Bordeta preocupats per la situació d’emergència 
social que suposa el creixement de la pobresa i les 
desigualtats. Vam avaluar la necessitat de crear un 
espai dedicat a aquesta lluita contra les desigualtats, 
l’empobriment i la pobresa, essent conscients que la 
situació no millorarà a curt termini. Les línies de treball 
plantejades s’orienten a la sensibilització, la solidaritat i 
atenció a les persones més colpejades, accions d’ajuda 
mútua i d’implicació del veïnat i reivindicació i lluita contra 
les desigualtats.

3. ADMISIÓ NOVES ENTITATS
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4. Baixa d’entitats

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

9 ARD Sense activitat

Associació de Dansa i Circ Acromazk Sense activitat

Associació Tamazgha-Catalunya de defensa , desenvolupament i promoció del fet amazic Sense activitat

Ibtisama, Asociación Cultural Árabe y Magrebí Sense activitat



5. Pla de treball 2018

Espais de coordinació associativa
Taula social
La Taula social durant el 2018 treballarà per continuar sent un espai de referència per a les entitats socials del territori i 
per aglutinar les demandes que les entitats de manera individual no puguin assolir i calgui una coordinació conjunta.
Els dos objectius principals continuaran sent donar suport a les entitats que en formen part i ser un espai on altres pro-
jectes i iniciatives solidàries i socials puguin presentar i oferir les seves propostes.
Per altra banda, la taula social esdevé un espai per aprofundir en temes relacionats que poden ser d’interès de les enti-
tats que en formen part: projectes liderats des de Serveis socials, projecte Mentoring + 40 de Barcelona Activa, Renda 
Garantida de Ciutadania, etc.
En aquest moment, la taula està en procés d’analitzar com cal redimensionar-la. En aquest punt caldrà veure quin vincle 
establim amb la Taula socioeconòmica impulsada des del Districte per no duplicar tasques i en tot cas sumar esforços.

Taula intercultural
Durant el 2018 acabarem de tirar endavant el Pla de treball 2014-2018. Seguirem potenciant el plurilingüisme, incorpo-
rant la perspectiva de gènere, treballant perquè la interculturalitat arribi a diferents espais de participació del territori, 
potenciant els projectes de les pròpies entitats, promovent espais de reflexió i fent d’interlocutors amb institucions i 
associacions, potenciant la interrelació entre les entitats a partir de projectes compartits i una major implicació en les 
problemàtiques de cada associació, elaborant nous projectes i treballant perquè activitats de les pròpies entitats esde-
vinguin conjuntes, etc.

Taula d’esports
Les línies de treball al 2018 són de creixement i posada en marxa de nous projectes, amb els següents objectius:
· Incrementar el nombre d’infants i escoles del projecte Som escola, fem esport.
· Posar en marxa el projecte “Som noies fem esport” per promoure l’esport en les edats conflictives d’abandonament 
d’aquesta pràctica. Aquest projecte està pendent de rebre subvenció, tot i que ja hem començat a fer accions.
· Incorporar nous clubs i nous esports que participin de manera activa a la Taula d’Esports.
· Consolidar una oferta més àmplia per a nenes (esport femení).
· Crear noves propostes que ajudin a consolidar el projecte Compartim esport, compartim respecte.
· Participar en la confecció del projecte Magòria per tal de garantir uns espais esportius de futur adaptats a les necessi-
tats reals dels nostres clubs.
 

Altres projectes

Aprenem compartint
Seguir obrint les aules a les famílies
L’Aprenem compartint vol ser un espai obert a les famílies. Volem augmentar el nombre d’activitats on puguin participar 
els pares, mares i germans dels infants, a través de diversos formats: seguir preparant i implementant activitats lúdiques 
i educatives i poder oferir eines a les famílies per ajudar els infants a fer deures (formacions de petit format i sessions de 
reforç conjuntes amb la família, entre altres).

Millorar l’experiència d’Aprenentatge-Servei
Volem millorar les experiències d’Aprenentatge-Servei dels exalumnes de l’Aprenem compartint que passen a formar 
part de l’equip de voluntariat del projecte, duent a terme formacions i millorant les estratègies d’avaluació de l’impacte 
d’aquestes experiències en els nois i noies. 

Reforma horària i conciliació
El Secretariat, arran de la iniciativa sobre la Reforma horària que es debat al Parlament i d’haver participat en el grup 
d’entitats que validava el manual d’intervenció d’Impuls a la Reforma horària al tercer sector, està revisant quines són les 
mesures que ja aplica pel que fa a la conciliació horària, amb la intenció de valorar la possibilitat i viabilitat d’incorporar 
noves mesures: avançar les hores de reunions a les tardes, definició d’horaris compactes, facilitar millors horaris dels 
àpats, ajustar al màxim les sol·licituds de vacances, entre d’altres.

Impulsar l’economia social: una decisió econòmica és una decisió ètica
Des del Secretariat volem impulsar el treball amb agents de l’economia social i solidària i de proximitat. L’economia so-
cial és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques formals o informals que prioritzen la satisfacció de les necessitats de 
les persones per sobre del lucre. Estan orientades als valors de la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i 
el compromís amb la comunitat i, per tant, són promotores del canvi social. 
Per tant valorarem, sempre que sigui possible, les propostes de serveis i proveïdors que treballin en aquest àmbit, com a 
agents prioritaris amb qui relacionar-nos.
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Transparència
Una de les línies serà potenciar la transparència a totes les nostres àrees: esportiva, cultural i projectes associatius. 
Aquesta línia de treball vol aprofundir en el treball que el Secretariat ja està realitzant des del 2001 amb l’adquisició del 
codi ètic de les associacions de Barcelona i anirà incorporant totes aquelles recomanacions i bones pràctiques que 
estableix el mateix Codi i altres plataformes complementàries com, per exemple, TransparEnt, que ha estat desenvolu-
pada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural del Departament de Periodisme i Ciències 
de la Comunicació de la UAB, amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària.

Aquesta proposta coincideix amb el plantejament del Pla Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat, en què es planteja 
estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com un element identitari del món associatiu.

Estalvi energètic 
La línia de sostenibilitat ambiental és molt important i present a les nostres instal·lacions, ja fa temps que hem impulsat 
mesures en aquest sentit als centres esportius: substitució de l’enllumenat que es fa malbé per altres més eficients 
(il·luminació LED), sistema d’encesa i desconnexió mitjançant sensors de moviment i/o crepusculars, ultraviolats a algu-
nes piscines i altres mesures d’eficiència energètica en les quals continuarem apostant fermament. Al 2018 participarem 
en una Marató d’estalvi energètic impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i hem fet una campanya de sensibilització i 
comunicació sobre bones pràctiques i, al mateix temps, hem actualitzat diversos protocols sobre estalvi energètic a tots 
els centres de treball del Secretariat.

Gènere
El Secretariat ha incorporat de manera sistemàtica la perspectiva de gènere pel que fa a l’estructura organitzativa del 
personal: no trobem l’esquema d’una direcció masculinitzada. La Comissió Executiva està formada per tres homes i 
dues dones; la presidència i la gerència de l’entitat recauen en dones i els càrrecs tècnics directius estan distribuïts en 
tres dones i dos homes. 

Hem fet nombroses accions en aquest sentit: al 2010 vam fer un pla d’igualtat, fem un ús no sexista del llenguatge, vam 
modificar els estatuts per promoure específicament la lluita contra qualsevol discriminació per motiu d’orientació o 
identitat sexual. 

Recentment, ens hem adherit al Circuit Barcelona contra la violència vers les dones. Actualment estem treballant perquè 
l’auditoria de comptes certifiqui que al Secretariat no hi ha bretxa salarial, ja que no hi ha cap diferència de sou entre els 
treballadors i treballadores per la mateixa feina, i també hem començat la revisió i actualització del Pla d’igualtat.

25 anys dels pactes de la Fundació Miró
Els pactes de la fundació Miró (octubre de 1993) van significar el tret de sortida per a la cogestió dels centres cívics 
Cotxeres de Sants i, més endavant, el Casinet d’Hostafrancs. Enguany, i durant la tardor, es recordarà aquesta efemèride.

Utilització dels nous canals de participació.
El reglament de Participació Ciutadana va ser aprovat pel plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 6 d’octubre del 2017 i 
ha de servir per millorar els canals de participació de la ciutadania per convertir-los en més accessibles, oberts i trans-
parents. Una de les mesures que planteja el nou reglament és la celebració de consultes. El Secretariat analitzarà les 
propostes que puguin ser sotmeses a consulta i, si ho considera adient, hi col·laborarà en la difusió.

Correllengua 2018
L’edició 2018 del Correllengua dels Països Catalans tindrà com a espai per a l’acte central el nostre territori: el parc de 
l’Espanya Industrial acollirà el 30 de juny aquest acte, dedicat enguany a la cançó d’autor, i hi col·laborarem especial-
ment.

Cloenda de la celebració dels 40 anys del Secretariat
Durant el mes de gener tindrà lloc l’últim dels actes de celebració dels 40 anys del Secretariat: la recepció per part de 
l’Alcaldia de la ciutat. Aquest acte, que s’havia programat per a la primavera del 2017, es va veure endarrerit perquè no es 
podia garantir la presència de l’alcaldessa.

Commemoració dels 73 anys de la fi de l’Horror nazi
El Secretariat ha previst commemorar aquesta efemèride el 8 de maig amb la presentació d’una exposició dedicada a 
Francesc Boix, conegut com el fotògraf de Mauthausen. Aquesta exposició relata les seves vivències en els fronts del 
Segre i de l’Aragó durant la guerra civil espanyola.



SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
(en euros)

PRESSUPOST 2018

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis 5.420.000,00 €

Prestacions de serveis 5.420.000,00 €

Aprovisionaments (-)395.000,00 €

Treballs realitzats per altres empreses (-)395.000,00 €

Altres ingressos d'explotació 548.648,33 €

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 190.000,00 €

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 358.648,33 €

Despeses de personal (-)3.430.000,00 €

Sous, salaris i assimilats (-)2.650.000,00 €

Carregues socials (-)780.000,00 €

Altres despeses d'explotació (-)1.680.000,00 €

Serveis exteriors (-)1.650.000,00 €

Tributs (-)20,000,00 €

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (-)10.000,00 €

Amortització de l'immobilitzat (-)450.000,00 €

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 14.851,67 €

Altres resultats 1.000,00 €

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 29.500,00 €

Ingressos financers 500,00 €

De valors negociables i altres instruments financers 500,00 €

En tercers 500,00 €

Despeses financeres (-)30.000,00 €

Per deutes amb tercers (-)30.000,00 €

RESULTAT FINANCER (-)29.500,00 €

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0,00 €

Impost sobre beneficis 0,00 €

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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6. Presentació de candidatures 
i elecció de la nova Comissió Executiva
Estatuts actuals

Art. 15

En les votacions que s’efectuïn, cada entitat associada del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tindrà 
dret a un nombre determinat de vots en funció del nombre de persones associades de cada entitat en la proporció 
següent: entitats de tres a cent persones associades, un vot; entitats entre cent una i tres-centes persones associades, 
dos vots i entitats amb més de tres-centes persones associades, tres vots. Els acords es prendran per majoria simple 
de les entitats representades en l’Assemblea. Les persones presents a les Assemblees només podran representar una 
entitat associada del Secretariat. En cas d’empat la presidència tindrà vot de qualitat.

Art. 20

La Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta estarà formada 
pels sis càrrecs següents:

• Presidència.
• Secretaria.
• Tresoreria.
• Tres vocalies.

Art. 22 

La Comissió Executiva posarà a elecció a l’Assemblea corresponent una llista oberta de candidatures presentades fins a 
set dies abans de l’Assemblea, disposades a ocupar algun dels sis càrrecs. Les sis candidatures més votades es consti-
tuiran com a Comissió Executiva i, posteriorment a l’Assemblea, s’adjudicaran els càrrecs.
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Normativa per a les eleccions a la Comissió Executiva del Secretariat 
per aplicar des de l’assemblea general ordinària de l’any 2006

• Les entitats associades podran presentar candidatures a la Comissió Executiva fins a set dies abans de la celebració de 
l’Assemblea, tal com indica l’article 22 dels actuals Estatuts.

• Les persones candidates hauran d’estar presents en l’Assemblea. Abans d’efectuar-se la votació cada persona candidata haurà de 
presentar-se personalment, exposar la seva personalitat i contestar les preguntes que li facin les persones assistents. Si una persona 
candidata no hi pot ser present per causes molt justificades, podrà presentar la seva candidatura, en la qual hi constarà un currícu-
lum, per escrit.

• La votació serà secreta i s’aplicarà la normativa que especifica l’article 15 dels Estatuts.

• En una papereta que facilitarà la mesa hi constaran, per ordre alfabètic del primer cognom, les persones candidats que s’hagin 
presentat. Les persones representants de les entitats associades presents a l’Assemblea marcaran un màxim de sis noms de la llista 
esmentada.

• La mesa, la constituirà la Comissió Executiva sortint que, immediatament després de la votació, farà l’escrutini en presència de 
totes les persones candidates.

• Les sis persones candidates que obtinguin més vots es constituiran com a Comissió Executiva i, posteriorment a l’Assemblea, 
s’adjudicaran entre elles mateixes els càrrecs que la formen.

• Una vegada s’hagin distribuït els càrrecs, la Comissió Executiva entrant es farà càrrec de tota la documentació i materials que li 
seran facilitats pels membres de la Comissió Executiva sortint. Aquests últims exposaran als nous elegits tota la informació que els 
sigui demanada sobre les gestions i treballs que estiguin en curs.

• En cas que no es presentessin o no fossin elegits un nombre suficient de membres per formar la nova Comissió Executiva, la Co-
missió Executiva sortint es constituirà com a Comissió Gestora, que resoldrà els assumptes pendents i convocarà noves eleccions 
en un període al més breu possible.

• Si les persones candidates elegides són menys de les sis necessàries per formar la nova Comissió Executiva, passaran a formar 
part de la Comissió Gestora.

Normes específiques per a l’assemblea del 12 de juny del 2018

• Les entitats associades podran recollir, des de la data de recepció de la convocatò ria de l’Assemblea, l’imprès de presentació de 
candidatura, a la secretaria del Secretariat (carrer de Sants, 79 2n pis).

•  La presentació de candidatures estarà oberta fins a les 19 h del dia 5 de juny del 2018 a la secretaria del Secretariat.(article 22 dels 
Estatuts)

•  Les persones representants de les entitats a l’assemblea s’hauran d’acreditar mitjançant el full que s’inclou a la convocatòria degu-
dament emplenat.



Annex Comissions
 
Memòria Gegants de Sants 2017

La colla gegantera de Sants durant el 2017 ha participat a diferents actes festius per promoure l’activitat gegantera. Tant a 
activitats d’altres entitats del barri on han estat convidats, Cros de Sants, Marató de TV3, Carnaval, pregó de la Festa Major 
de Sants, al Correllengua, a la Bordeta en dansa i a la cavalcada del Pare Noel, com a altres indrets de la ciutat. 
Cal destacar la participació a Firentitats, on els gegants organitzen la cercavila de Gegants. 

Memòria Castellers de Sants 2017

Durant el 2017, els Castellers de Sants han aconseguit revalidar la categoria de gamma extra per quart any consecutiu i 
han mantingut els castells bàsics de nou, tot i que des de bon principi es preveia una temporada amb menys èxits que 
l’anterior.

Repetir una temporada com la del 2016 era complicat tant per les baixes de castellers, com pel canvi de tècnica, any sense 
concurs... Al 2017 es va incorporar una nova tècnica i una nova junta, amb gairebé totes les cares renovades. Han repetit 
la torre emmanillada, han consolidat els castells bàsics de nou, canviant-ne peces i formant-ne de noves. I han mantingut 
una estructura de cinc ben preparada per al futur. I, també, han tornat a tenir el pilar, amb molt d’esforç.

Els Castellers de Sants han demostrat que l’estil borinot segueix dirigint la colla: busquen arribar al màxim nivell, però 
amb la seva manera de fer: sense caure, molt atents a la seguretat, ampliant la colla amb camises noves, recuperant-ne 
de velles, col·laborant amb el barri i gaudint dels castells amb l’ambició de fer-ne de ben grans la temporada següent.

Resultat econòmic any 2017
Concepte Ingressos Despeses

Subvencions 2.500,00 € -

Aportació entitat 1.200,00 € -

Transport gegants - 1.500,00 €

Manteniment gegants - 1.000,00 €

Despeses generals - 600,00 € 

Despeses secretaria - 600,00 €

TOTALS 3.700,00 €    3.700,00 €

Resultat econòmic any 2017
Compte Descripció Pressupost 2017 Realitat 2017 Diferències
7000 Ingressos per vendes 9.200,00 € 9.483,70 € 283,70 €

7050 Ingressos per actuacions 22.500,00 € 18.827,25 € -3.672,75 €

7210 Ingressos amics de la colla 7.500,00 € 8.142,93 € 642,93 €

7220 Ingressos Verkami* 0,00 € 16.730,00 € 16.730,00 €

7240 Subvencions 28.400,00 € 37.300,00 € 8.900,00 €

7590 Ingressos activitats canalla 600,00 € 818,20 € 218,20 €

7591 Ingressos activitats local
25.000,00 €

24.643,02 € -356,98 €

7594 Ingressos actes oberts colla 17.208,92 € 17.208,92 €

7592 Ingressos festa major 32.000,00 € 45.940,34 € 13.940,34 €

7593 Altres ingressos
14.250,00 €

7.269,00 € -6.981,00 €

7595 Ingressos actes colla 11.866,00 € 11.866,00 €

7780 Ingressos loteria 25.000,00 € 25.154,00 € 154,00 €

Total Ingressos 164.450,00 € 223.383,36 € 58.933,36 €
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ANNEX COMISSIONS 2

6000 Compres 9.900,00 € 9.277,68 € 622,32 €

6070 Contractacions 7.000,00 € 7.060,00 € -60,00 €

6210 Lloguers 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

6220 Conservació i reparació 3.140,00 € 7.079,29 € -3.939,29 €

6230 Neteja 3.300,00 € 2.033,92 € 1.266,08 €
6240 Transports 7.800,00 € 8.182,35 € -382,35 €
6251 Assegurances local 370,00 € 386,41 € -16,41 €

6252 Quotes CCCC 800,00 € 1.672,22 € -872,22 €

6260 Serveis bancaris i similars 360,00 € 761,61 € -401,61 €

6270 Publicitat i relacions públiques 7.650,00 € 4.374,05 € 3.275,95 €

6280 Subministraments 5.450,00 € 4.867,19 € 582,81 €

6291 Telèfon i serveis informàtics 1.400,00 € 1.669,37 € -269,37 €

6293 Franqueig i material d’oficina 280,00 € 664,14 € -384,14 €

6294 Despeses diverses 1.800,00 € 4.690,50 € -2.890,50 €

6295 Organització actes 38.800,00 € 43.161,95 € -4.361,95 €

6297 Funcionament local
25.000,00 €

21.768,11 € 3.231,89 €

6298 Despeses actes oberts al barri 13.431,61 € -13.431,61 €

6299 Despeses Verkami* 0,00 € 3.663,72 € -3.663,72 €

6781 Despeses loteria 15.400,00 € 14.341,59 € 1.058,41 €

6782 Despeses festa major 30.000,00 € 38.652,76 € -8.652,76 €

6812 Amortització instal·lacions* 0,00 € 28.598,88 € -28.598,88 €

Total Despeses 164.450,00 € 222.337,35 € -57.887,35 €
Resultat 2017 0,00 € 1.046,01 € 1.046,01 € -57.887,35 €

Compte Descripció Situació -382,35
31/12/2016 Situació 370,00 € -16,41 €

31/12/2017 Quotes CCCC 800,00 € -872,22 €

2110 Construccions/Instal·lacions 136.285,41 € 136.285,41 €

2120 Instal·lacions tècniques 0,00 € 28.598,88 €

2811 Amort. Acum. Construc./Instal·lacions -136.285,41 € -136.285,41 €

2812 Amort. Acum. Instal·lacions tècniques 0,00 € -28.598,88 €

3000 Existències 9.462,30 € 8.977,39 €

4300 Clients 3.733,00 € 8.427,93 €

4400 Deutors 6.276,61 € 12.475,25 €

4850 Ingressos anticipats 2.961,00 € 4.043,87 €

5550 Partides pendents d'aplicació -814,00 € 0,00 €

5700 Caixa 217,13 € 1.551,70 €

5720 Bancs i institucions de crèdit c/c vista 53.274,02 € 64.714,19 €

5729 Transitòria Bancs/Caixa 0,00 € 0,00 €

Total Actiu 75.110,06 € 100.190,33 €

1140 Reserves 48.509,07 € 45.598,74 €

1210 Pèrdues exercicis anteriors 0,00 € 3.010,73 €

1290 Excedent de l'exercici -2.910,33 € 1.046,01 €

4000 Creditors per prestacions de serveis 0,00 € 0,00 €

4999 Provisió per a altres activitats 29.511,32 € 50.534,85 € 

Total Passiu 75.110,06 € 100.190,33 €
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Annex Comissions
 
Memòria Colla de Diables de Sants 2017

La Colla de Diables de Sants ha participat en diferents actuacions a Barcelona, en el marc de les tradicionals festes majors 
i participacions en altres festes.  

• Correfoc de la Mercè
• El correfoc de la festa major “Sants entre flames”
• Organització castell de foc de final de festes de Sants
• Sortida Salou
• Correfoc Crema-Pica-Puja
• Actuació i final de festa de “La Bordeta en dansa”
• Participació “Marató de cinema de Sants”
• Tabalada Plaça Fènix
• Tabalada festa major de la Bordeta
• Sortida Les Corts (Bocs)

Correfoc de la Festa Major de Sants
Després de la forta participació de l’any passat, aquest any hem tornat a repetir el recorregut. Cal agrair la col·laboració 
de la Guàrdia Urbana, del Districte pel suport en la senyalització del recorregut del correfoc, dels organismes oficials, de 
la Federació de Festa Major i del Secretariat d’Entitats, així com la resta d’entitats i moviments del barri que fan possible 
la nostra Festa Major.

I sobretot al públic per la seva participació al correfoc, participant molt cívicament de la resta d’activitats de la festa. 
Van participar al correfoc els Bocs i la colla de les Corts. 

BALANÇ ECONÒMIC 2017

INGRESSOS 13.717,34 €

Subvenció districte – correfoc Sants 3.000,00 €
Aportació colla 400,00 €
Correfoc Sant Joan 400,00 €
Correfoc festa Sants alternatives 400,00 €
Correfoc de La Mercè 350,00 €
Tabalada Pl. Fènix i Súria 150,00 €
Estalella 600,00 €
Bordeta en dansa 3.200,00 €
Aportacions vàries sortida Salou 100,00 €
Cros popular tabalers 225,00 €
Barra Marató Cinema de Sants 4.392,34 €
Pare Noel 500,00 €

DESPESES 13.743,80 €

Assegurança 453,92 €
Correfoc entre flames 2.500,00 €
Sopar colles 291,68 €
Correfoc festa Sants alternatives 400,00 €
Quotes agrupacions 330,00 €
Correfoc Sant Joan 400,00 €
Camió Mercè 364,62 €
Correfoc Mercè 250,00 €
Marató cinema Sants 3.800,00 €
Bordeta en dansa 3.200,00 €
Professor de tabals 220,00 €
Camions 295,31 €
Sortida Salou 209,05 €
Pare Noel 500,00 €
Reparació Pito 369,62 €
Despeses diverses 159,60 €

RESULTAT -26,46 €
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ANNEX COMISSIONS 4

Memòria Col.lectiu d’Artistes de Sants 2017

Al 2017, el Col·lectiu d’Artistes de Sants ha ofert al territori una variada oferta cultural on la poesia i la pintura han tingut un 
pes específic.
A través de les activitats mensuals Versos a Raig Fet i la Tertúlia Batibull, l’entitat ha difós la cultura de variada temàtica, des 
de recitals poètics, contes i relats a micro obert, fins a homenatges com “poetes en temps de guerra”, “Bob Dylan”, “Josep 
Palau i Fabre”, “García Lorca”, “M. Mercè Marçal” o “Bertold Brecht”; presentacions de llibres, xerrades temàtiques com 
“Els Colors de la Música, “La Prostitució a principis del s. XX a Barcelona”, “L’acte de llegir”, “la Biblioteca d’Alexandria”, 
concerts, projeccions de vídeos, lectures dramatitzades. 

Destaca l’obertura de les finestres de la façana de la sala d’Exposicions Lluïsa Franch del CC. Cotxeres de Sants, lloc que, 
com a l’aparador del Casinet d’Hostafrancs i la Sala Nova de Sant Medir, han acollit nombroses exposicions de pintura 
de variats estils: des dels més clàssics fins l’experimentació, com “La Solitud”, ”Dona i Vida”, “Art i mercat”, “Modelant les 
ombres”, “Escacs, joc i art”, “Paisatge, el nostre entorn”, “El nostre bosc urbà”, “Percepcions”. A més, La Mostra d’Art, un 
dissabte al mes al Passatge Fructuós Gelabert, ha participat també en la Fira de Sants, Establiments Units i al FirEntitats. 
El cinema se suma també en la programació d’activitats del Col·lectiu. Un cop al mes l’entitat ha programat cinefòrums 
amb l’Associació de familiars de malalts mentals de Sants-Montjuïc i la Dra. Lluïsa Bertran. S’han projectat pel·lícules Com 
“El resplandor” d’Stanley Kubrick, “Seraphine” de Martin Provost, “El Zoo de Cristal”, d’Irving Rapper, “La ley del silencio” 
d’Elia Kazan, “Las horas” d’Stephan Daldry, “La caja de música” de Costa-Gavras. Més enllà de les activitats pròpies, el 
Col·lectiu d’Artistes s’ha implicat en altres activitats com la Pau Sense Treva, el Carnaval, el Correllengua, ExpresSA’NTS, la 
Festa Major de Sants, la Marató de Sants, Un Passeig per la Lectura, i en l’obertura de l’espai la Lleialtat Santsenca, oferint 
tallers, concursos de pintura ràpida i recitals de poesia i música, fent aleshores les pintades murals al pati de l’escola 
Miquel Bleach, de l’Hort d’en Queni i altres col·laboracions amb el Llibre Solidari i les escoles Proa i Miquel Bleach.

Resultat econòmic any 2017
Concepte Ingressos Despeses

Saldo anterior - - 3,135,68 €

Entrada socis 420,00 € - 3.555,68 €

Comissions banc - 97,68 € 3.458,00 €

Entrada sopar festa 847,50 € - 4.305,50 €

Despeses càtering i vernissatges - 490,88 € 3.814,62 €

Subvenció mercat Hostafrancs 37,00 € - 3851,62 €

Despeses impremta - 328,44 € 3.523,18 €

Despeses expositives i altres - 478,31 € 3.044,87 €

Altres despeses - 634,59 € 2.410,28 €

Subvencions Secretariat 2.500 € - 4.910,28 €

 (Carnaval – Pau sense treva i Francesc Macià ) 634,59 € - 5.544,87 €

TOTALS 4.439,09 € 2.029,90 € 5.544,87 €
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Memòria Comissió de Sardanes 2017

La Comissió de sardanes centra el seu àmbit d’actuació, pel que fa a la temàtica, en el foment de la cultura popular 
catalana i tradicional, que es vehicula a través del cicle de ballades de sardanes que organitza habitualment. 

La comissió de sardanes centra les seves activitats al barri de Sants. Tot i així, les ballades de sardanes s’adrecen a tota la 
població; infants, joves i adults. Hi ha hagut una assistència aproximada d’unes 200 persones per cada sessió. 

Aquest any s’ha produït un canvi d’ubicació, a la nova Rambla de Sants, lloc que dóna més visibilitat a les diferents 
audicions. S’han fet 8 ballades populars, totes en divendres a partir de les 19.30 h.

Memòria Aula Oberta de la Bordeta 2017

Durant l’any 2017, l’Aula Oberta de la Bordeta ha organitzat una vintena de xerrades, presentacions de llibres i recitals 
poètics i musicals de temes molt diversos cada dilluns no festiu. El 2017 ha estat un any on l’Aula ha fet un important esforç 
per tal de difondre les diferents activitats que fa.

Resultat econòmic any 2017
Concepte Ingressos Despeses

Recaptacions 1.682,78 €

Aportació Secretariat d’Entitats 515,22 €

Subvenció Districte 1.500,00 €

Aportació Coordinadora d’Entitats Sardanistes 2.642,00 €

Sou cobles: 8 ballades a 780 € c/u. 6.240,00 €

Altres despeses: Rebut quota Coordinadora 100,00 €

Celebracions, actuacions teatrals i obsequis 1.880,74 €

Material oficina 1.189,58 €

Generals 210,67 €

TOTALS 6.340,00 € 6.340,00 €

Resultat econòmic any 2017
Concepte Ingressos Despeses

Inscripcions 3.120,00 €

Subvencions 2.110,00 €

Conferenciants 3000,00 €

Concerts 480,00 €

Manteniment web 400,00 €

Festa del Llibre, Nadal, final de curs, etc. 700,00 €

Sala i manteniment 650,00 €

TOTALS 5.230,00 € 5.230,00 €
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Memòria Aula Oberta de Sants 2017

L’Aula Oberta a Sants ha organitzat durant l’any 2017 nombroses conferències i activitats culturals que han gaudit d’una 
bona afluència de persones interessades. Com és habitual, les conferències, els recitals i les excursions han tingut un 
temari molt diversificat que ha estat molt ben rebut per les persones que hi han assistit. 

Memòria Aula Oberta d’Hostafrancs “Fem Camí” 2017

Un any més, l’Aula Oberta “Fem Camí” ha continuat la seva tasca amb il·lusió i constància, oferint als seus associats i 
associades, conferències, projeccions i actuacions. Tampoc no han faltat les celebracions de les festes tradicionals i de 
fi de curs.

El nombre de persones sòcies ha tingut molt poca variació respecte l’any passat.

Resultat econòmic any 2017
Concepte Ingressos Despeses

Subvencions 2.133 €

Inscripcions i altres donacions 4.890 €

Conferències, musicals i altres 2.092 €

Arranjaments teatre 200 €

Infraestructura 608 €

Recursos materials 66 €

TOTALS 7.023 € 2.966 €

Resultat econòmic any 2017
Concepte Ingressos Despeses

Aportacions Quotes 825 €

Subvencions 1.616 €

Conferenciants 1.200 €

Festa de Nadal i pessebre 306 €

Fotos, vídeos, cartells i obsequis 328 €

Festa fi de curs 263 €

TOTALS 2.441 € 2.097 €
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Annex 
 
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2017

Dia 20 de juny del 2017

SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

ACTA

A la sala d’actes de les Cotxeres de Sants s’inicia el dia 20 de juny del 2017, sent les set del vespre, l’assemblea general 
extraordinària convocada per la Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, presidida 
per la Sra. Lluïsa Erill i Albajés, presidenta de l’entitat, a qui acompanyen els membres de la Comissió Executiva Sra. Carme 
Bernet i Viñas, Sr. Josep Espín i Morales i les vocalies Sr. Oleguer Forcades i Rabassa i Sr. Josep Ribas i Xarles, amb el 
següent ordre del dia: 

1. Proposta de modificació dels Estatuts de l’entitat i aprovació si s’escau.
2. Torn obert de paraules sobre la proposta de modificació d’Estatuts.

La Sra. Lluïsa Erill dóna la benvinguda a les persones assistents que representen les setanta entitats assistents. Inicia 
l’assemblea recordant que el 20 de juny és el dia mundial de les persones refugiades i per a totes elles reclama a l’Estat 
espanyol i a la resta d’Estats europeus que les acullin i que es compleixin tots els acords signats. A continuació, agraeix 
la presència a les persones invitades: Sra. Marga Ortega, Cotxeres-Casinet; Sr. Toni Ayza, Cotxeres-Casinet, Srs. Sergi 
Sarri, conseller del PdeCAT al Districte de Sants-Montjuïc; Joan Sanromà, conseller de Barcelona en Comú al Districte de 
Sants-Montjuïc; Albert Deusedes, conseller del PSC al Districte de Sants-Montjuïc; Neus de Haro, consellera del PdeCAT 
al Districte de Sants-Montjuïc; Àngels Boix, consellera del PSC al Districte de Sants-Montjuïc i assessora de Montserrat 
Ballarín; Jordi Fexas, conseller d’ERC al Districte de Sants-Montjuïc; Lali Perarnau, expresidenta del Secretariat; Dolors 
Cartañà, excap d’administració del Secretariat. 

Excusen la seva absència la Sra. Lluïsa Pahissa, consellera de la CUP al Districte de Sants-Montjuïc. També excusen la 
seva absència les entitats: Associació Educo, Udols- Associació pel benestar del Gos Urbà, Fundación Inceptum.

Hi assisteixen les entitats següents:

A.C.E SANSUR, ADORATRIUS, AFOSANTS, AGRUCAT. AGRUPACIÓ CATALANA PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
MODELISME AMB ESCALA “N”, AMAZAN, PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I DESENVOLUPAMENT, AMICS I AMIGUES 
DE MARIA AURÈLIA CAPMANY, AMPA ESCOLA LLORET, AMPA IES LLUÍS VIVES, AMPA MARISTES, ASOCIACIÓN 
CULTURAL FOLKLÓRICA BOLIVIANA QORI INKAS, ASOCIACIÓN CULTURAL SHOSHINKAN NIHON BUDO KYOKAI, 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FOLKLORE INTI TUSUY RUNA, ASOCIACION POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
TAULA PER MÈXIC, ASSOCIACIÓ AMICS DE LA PAGESIA, ASSOCIACIÓ BCN SLOT, ASSOCIACIÓ CATALANA PEL 
DESENVOLUPAMENT SOCIAL MÉS LLUNY, ASSOCIACIÓ COMPANYIA LIADA NACIONAL, ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ACTIVITATS SOLIDÀRIES ACAS, ASSOCIACIÓ CULTURAL DANZANTES DE TIJERAS, ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLESPIR, 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS GOSSOS DE SANTS, ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS DE SANTS-MONTJUÏC, ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE SANTS-MONTJUÏC, ASSOCIACIÓ DE PREJUBILATS I JUBILATS DE TELEFÒNICA A 
CATALUNYA, ASSOCIACIÓ FORMES-ESPAI COMUNITARI DE FORMACIÓ PERMANENT, ASSOCIACIÓ LA HORMIGONERA 
CULTURAL, ASSOCIACIÓ LABORATORI DE JOCS, ASSOCIACIÓ LLUNA DE FANG, ESTIMEM LA CERÀMICA, ASSOCIACIÓ 
LÚDICA SANTS-NIGURATH, ASSOCIACIÓ SET D’ESCENARI TEATRAL, ASSOCIACIÓ SHEDAM TRIBAL, ASSOCIACIÓ 
VEÏNS, COMERCIALS I INDUSTRIALS EL TRIANGLE DE SANTS, BANDA I MAJORETS TRIANGLE DE SANTS, BÀSQUET 
INSTITUCIÓ MONTSERRAT, CAL SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA, CASTELLERS DE SANTS, CENTRE SOCIAL DE 
SANTS, CLUB CAMINS ESPORTIUS, CLUB DINÀMIC BATLLÓ, CLUB ESPORTIU HANDBOL BCN-SANTS, CLUB PETANCA 
SANTS, COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS, COL·LECTIU PER LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, COLLA SARDANISTA 
FRANCESC RUBIO, COMISSIÓ VEÏNS BORDETA, COMUNIDAD DE PROFESIONALES BOLIVIA ESPAÑA CATALUÑA, 
CORAL SANT MEDIR, DEIXA LA TEVA EMPREMTA, DIABLES DE SANTS, ÈDIP REI, EL GRA DE BLAT, ESGLÉSIA CECMAVI, 
FAECH. FEDERACIÓ ASSOCIACIONS, ENTITATS I COMISSIONS D’HOSTAFRANCS, FORO DEBATE POPULAR, FUNDACIÓ 
CANPEDRÓ, FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA LLARS RESIDENCIALS, FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN CATALUNYA, 
FUNDACIÓ RANDA XIRINACS, FUNDACIÓ SANT PERE CLAVER, GRUP VITOLFÍLIC DE BARCELONA, INDIAN CULTURE 
CENTRE, LA NAU ESPAI FAMILIAR, LLEIALTAT SANTSENCA, ÒMNIUM CULTURAL SANTS-MONTJUÏC, ORFEÓ ATLÀNTIDA, 
PLATAFORMA AFECTATS PER LA HIPOTECA, SANTS 3 RÀDIO, SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGÒRIA, 
STREETBALL BARCELONA SANTS, UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTS
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1.   Proposta de modificació dels Estatuts de l’entitat i aprovació si s’escau.

La Sra. Lluïsa Erill explica que com a conseqüència de l’actualització del cens resolta a l’assemblea general del 2016, se’n 
derivaven algunes modificacions dels Estatuts a les quals s’ha unit la desaparició de l’ús sexista del llenguatge en els 
estatuts així com unes actualitzacions dels objectius i algunes altres modificacions que faciliten el funcionament habitual 
de l’entitat. 
Dóna la paraula al Sr. Joan Manuel V. Parisi que serà qui explicarà la proposta de modificació dels Estatuts per ser aprovada 
per l’assemblea. El procediment serà el següent:

1. Tan sols podran intervenir en aquest punt i votar les entitats associades del Secretariat.
2. La persona ponent en nom de la Comissió Executiva explica la modificació o modificacions de cadascun dels articles 
per als quals se’n proposa modificació i obre un únic torn d’intervencions d’un minut sobre la modificació de l’esmentat article.
3. Després de cada article es procedeix a la votació particular de l’article en qüestió en la seva globalitat.
4. Es repeteix el procediment per a cadascun dels articles subjectes a modificació.
5. Finalment la Comissió Executiva proclama el resultat de l’escrutini efectuat, que constarà en l’acta que es redactarà amb 
posterioritat a la celebració de l’assemblea.

Joan Manuel V. Parisi explica l’argumentari de la proposta de modificació d’estatuts. Els estatuts del Secretariat s’han 
anat adaptant al llarg dels anys en funció de les modificacions legislatives i en funció de l’adequació als àmbits de la seva 
actuació.

En el decurs de l’assemblea general extraordinària del dia 8 de juny del 2010 la persona representant de la Coral Sant 
Medir a l’assemblea sol·licità si es podria fer una revisió dels Estatuts perquè no hi hagués un ús sexista del llenguatge. La 
presidència respongué que se’n faria una revisió per tal que quedessin normalitzats en aquest aspecte. I en l’assemblea 
general ordinària del 2011 celebrada el 7 de juny es convingué que s’aprofitaria la primera proposta de reforma dels 
estatuts per adaptar-los, la qual cosa succeeix en l’assemblea general extraordinària del 2017. Així mateix, la modificació 
d’altres parts del redactat fa referència a l’adaptació del cens d’entitats aprovada en l’assemblea general ordinària del 13 
de juny del 2016. Finalment, s’ha aprofitat el procediment de modificació dels Estatuts per actualitzar-ne alguns articles. 
La Comissió Executiva va acordar l’elaboració d’una proposta que va ser sotmesa a la consideració de les entitats 
associades en una primera reunió el 30 de novembre del 2016; posteriorment el redactat acordat es va passar al gabinet 
jurídic, que introduí alguns comentaris, i que van ser presentats de nou a les entitats associades i a la Comissió Executiva 
el 20 d’abril del 2017, les quals els van validar.

El treball que segueix consta de dues parts:

1. Es proposa el reglament per a la votació de les propostes de modificació dels Estatuts de l’entitat, s’obre un únic torn 
de paraules amb intervencions que no superin el minut i es posa a votació el reglament.
2. La pròpia proposta de modificació dels Estatuts en què el procediment que s’ha seguit és el següent:
2.1 Es relata l’article complet tal com arriba vigent a la present assemblea.
2.2 Com que en alguns articles (articles 8, 9, 18, 22 i 25) la proposta de modificació consisteix en la supressió d’algun 
fragment de l’enunciat encara vigent, es podrà observar que el text per desaparèixer té una trama grisa i està ratllat.
2.3 Just a continuació es troba la proposta de modificació dels articles (2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 i 26) on 
es torna a relatar l’article encara vigent amb les noves inclusions marcades també en gris i aquesta vegada en negreta i 
cursiva.
2.4 Com a conseqüència de la distinció que es fa de les entitats associades i observadores aprovada en l’assemblea 
general d’entitats de 13 de juny del 2016, es porten a modificació dos apartats del capítol II i s’inclouen dos articles abans 
inexistents: el 12 i el 13. En conseqüència amb aquest canvi, es correran dos nombres des de l’article 14 endavant, aspecte 
ja incorporat per la ponència en el redactat dels articles subjectes a modificació.

Un cop explicat l’argumentari, i votades totes les modificacions article per article, els estatuts queden de la següent 
manera:



68

3 ANNEX SERVEIS

ESTATUTS
CAPÍTOL I
Denominació, finalitats, àmbit i domicili

Art. 1 El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es constitueix com una Federació d’Entitats autònoma per 
temps indefinit i amb personalitat jurídica pròpia i es regirà per aquests estatuts.

Art. 2 Les finalitats essencials del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta seran:

• 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 el millorament de les condicions de vida quotidiana en els seus diversos aspectes: social, urbà, esportiu 
i 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 interès col·lectiu per al veïnat dels nostres barris, i 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 fisicoesportiva sense ànim de lucre tot adquirint, construint, ampliant i/o gestionant 
equipaments, si s’escau.
• Fomentar la llengua catalana.
• Fomentar la cohesió social a través del treball intercultural.
• Fomentar iniciatives a favor de la recuperació de la memòria Democràtica.
• Promoure actituds ecològiques entre la ciutadania i de protecció del medi ambient.
• Promoure una educació inclusiva i facilitadora de la igualtat d’oportunitats de la ciutadania.
• Promoure la lluita contra qualsevol discriminació per motiu d’orientació sexual, identitat sexual i expressió de gènere.
• Lluitar contra tota discriminació i segregació per raons de procedència territorial i/o cultural.

En queda exclòs tot ànim de lucre. Els eventuals resultats econòmics obtinguts es destinaran exclusivament a 
l’acompliment de les finalitats d’interès general establertes als presents estatuts. En cap cas no poden repartir-se els 
béns de l’associació entre les persones associades ni ser cedits gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb 
interès lucratiu.

Art. 3 El domicili social del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és al carrer de Sants, núm. 79 de 
Barcelona, el qual es podrà canviar per decisió de l’Assemblea.
Les activitats del Secretariat es desenvoluparan principalment a Barcelona, dins els tres barris de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta, en l’espai delimitat pels carrers següents: plaça dels Països Catalans, carrer de Tarragona, plaça d’Espanya, Gran 
Via de les Corts Catalanes, Riera Blanca, travessera de les Corts, carrer del Vallespir, carrer del Marquès de Sentmenat i 
avinguda de Josep Tarradellas.

Art. 4 El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es podrà associar amb altres organitzacions i moviments 
de Catalunya i de fora d’ella.

Art. 5 El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es declara independent de les opcions polítiques de 
partit i de qualsevol tipus de poder institucionalitzat.

Art. 6 El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta té plena capacitat per disposar i gestionar els seus béns 
patrimonials, per establir i formalitzar contractes amb terceres persones físiques i jurídiques, en nom propi 
i en el d’aquells membres que l’apoderin o li confiïn determinades gestions.

Art. 7 Els fons econòmics de què disposarà el Secretariat d’Entitats de Sants,
 Hostafrancs i la Bordeta podran provenir de:
• Aportacions, subvencions o donatius d’entitats públiques o privades i de persones individuals.
• Rendes dels seus capitals i patrimoni.
• Beneficis derivats d’activitats o publicacions organitzades per ell mateix o en col·laboració amb altres entitats públiques 
i/o privades.
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CAPÍTOL II
2.1 Entitats associades

Art. 8 El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta està format per totes les entitats i associacions l’actuació 
de les quals es desenvolupi en el seu àmbit d’acció territorial, que la seva finalitat no sigui de caràcter lucratiu i assumeixin 
aquests Estatuts. També tindran la consideració d’entitats associades les federacions la majoria de les associacions de 
les quals pertanyin al territori objecte del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. En queden excloses 
les cooperatives, les formacions polítiques, les organitzacions sindicals i els serveis públics llevat dels centres educatius 
públics.

Art. 9 Les entitats referides en l’article anterior hauran de fer la seva proposta d’adhesió per escrit al Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, perquè l’Assemblea determini la seva acceptació.

Art. 10 Les entitats associades del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es podran donar de baixa per 
decisió pròpia, fent-ho explícit per escrit.
La Comissió Executiva posarà a consideració de l’Assemblea la baixa d’una entitat associada quan tingui proves fefaents 
de la seva desaparició.

Art. 11 Les entitats associades del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta tenen tots els drets que els 
atorguen aquests Estatuts i les normes de funcionament aprovades per l’Assemblea general d’entitats.

2.2 Entitats observadores

Art. 12 Les entitats observadores són entitats sense drets polítics, amb veu i sense vot a l’assemblea general d’entitats. 
Seran entitats observadores les entitats no registrades i les seccions d’entitats associades.

Art. 13 La Comissió Executiva podrà admetre i donar de baixa entitats observadores i n’informarà a l’assemblea.

CAPÍTOL III
Assemblea General i Òrgans de Govern

Art. 14 L’òrgan sobirà del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta serà l’ASSEMBLEA GENERAL 
D’ENTITATS que es reunirà tantes vegades com calgui per a la bona marxa del Secretariat i, almenys obligatòriament, una 
vegada preferentment dins del primer semestre de cada any.

Art. 15 En les votacions que s’efectuïn, cada entitat associada del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta tindrà dret a un nombre determinat de vots en funció del nombre de persones associades de cada entitat en 
la proporció següent: entitats de tres a cent persones associades, un vot; entitats entre cent una i tres-centes persones 
associades, dos vots i entitats amb més de tres-centes persones associades, tres vots. Els acords es prendran per majoria 
simple de les entitats representades en l’Assemblea. Les persones presents a les Assemblees només podran representar 
una entitat associada del Secretariat. En cas d’empat la presidència tindrà vot de qualitat.

Art. 16 A les Assemblees es convocarà totes les entitats associades. També es convocarà les entitats que hagin sol·licitat 
ser associades i les entitats observadores, les quals tindran dret de veu però no tindran dret de vot a l’Assemblea.
La convocatòria s’ha de comunicar com a mínim quinze dies abans de la data de celebració de la reunió, individualment 
i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’entitats associades que té el Secretariat. 
L’assistència de totes les entitats associades deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria.

Art. 17 L’Assemblea té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma 
i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses del Secretariat i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
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d) Acordar la dissolució o transformació de la Federació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Aprovar les altes i les baixes de les entitats associades.
i) Fer eleccions estatutàries quan escaiguin.
j) Emetre opinions i preguntes referents a les activitats del Secretariat.
k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.

Art. 18 L’Assemblea és convocada per:

• La Comissió Executiva mitjançant una convocatòria escrita dirigida a cada una de les entitats associades, les que ho 
hagi sol·licitat i les observadores, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de celebració de 
la reunió.

• El deu per cent de les entitats associades a què es fa referència en l’article 8 d’aquests Estatuts.

Les reunions de l’Assemblea, les dirigeix la presidència de la Comissió Executiva del Secretariat. Si no hi és, la substituirà 
la vocalia de més edat de la Comissió Executiva. Ostentarà la funció de la secretaria qui ocupi el mateix càrrec a la 
Comissió Executiva. Igualment en cas d’absència de la secretaria, la substituirà la vocalia de menor edat. 

La secretaria redacta l’acta de cada reunió, que han de signar tant la secretaria com la presidència, amb un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista d’assistents.

Art. 19 Les funcions de la COMISSIÓ EXECUTIVA del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
seran les següents:

• Executar els acords que s’hagin pres en les Assemblees.
• Posar en marxa accions o serveis que contribueixin a la consecució de les finalitats estatutàries.
• Administrar els fons econòmics i patrimonials del Secretariat.
• Preparar, convocar i dirigir les Assemblees.
• Posar a consideració de l’Assemblea, en la seva reunió obligatòria, la memòria i el balanç econòmic de la seva actuació 
en l’any anterior.
• Tenir els llibres de comptabilitat i d’actes sempre a disposició de qualsevol persona representant d’una entitat associada 
que vulgui consultar-los.

Art. 20 La Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
estarà formada pels sis càrrecs següents:

• Presidència.
• Secretaria.
• Tresoreria.
• Tres vocalies.

L’exercici del càrrec no serà retribuït.

Art. 21 Els sis càrrecs ja esmentats seran elegits per l’Assemblea per una durada de quatre anys.

Art. 22 La Comissió Executiva posarà a elecció a l’Assemblea corresponent una llista oberta de candidatures presentades 
fins a set dies abans de l’Assemblea, disposades a ocupar algun dels sis càrrecs. Les sis candidatures més votades es 
constituiran com a Comissió Executiva i, posteriorment a l’Assemblea, s’adjudicaran els càrrecs.
Si durant el seu mandat la Comissió Executiva quedés reduïda a menys de la meitat dels seus membres, s’hauran de 
convocar noves eleccions en el termini màxim de tres mesos per elegir íntegrament una nova Comissió Executiva.

Art. 23 La Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta pot atorgar facultats dins dels 
límits legalment prevists en terceres persones o entitats per a tasques específiques o crear comissions de treball sempre 
que ho consideri adient, comunicant-ho en la primera Assemblea que es faci després del nomenament.
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Art. 24 La presidència de la Comissió Executiva tindrà la plena representació del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta en tota mena d’actes i contractes i podrà atorgar poders de representació o qualsevol altre document notarial 
per acord de la mateixa Comissió Executiva. Haurà de presidir les Assemblees. La resta dels càrrecs seran responsables 
de les qüestions pròpies de les seves funcions.

Art. 25 La Comissió Executiva, convocada prèviament per la Presidència o per la persona que la substitueixi, es reunirà, 
com a mínim, cada tres mesos.
Les entitats associades podran sol·licitar d’assistir a la reunió de la Comissió Executiva sempre i quan ho demanin amb 
antelació i per escrit, amb veu i sense vot.
La Comissió Executiva es reunirà també en sessió extraordinària quan ho sol·liciti per escrit un terç dels membres que la 
componen.
La Comissió Executiva queda constituïda vàlidament d’acord amb allò que preveuen els presents Estatuts i amb un 
quòrum de la meitat dels seus membres.
Les persones membres de la Comissió Executiva assistiran a totes les reunions que es convoquin; per causes justificades, 
poden excusar-se’n. No s’admet la delegació de vot entre les persones membres de la Comissió Executiva. L’assistència 
de la Presidència i de la Secretaria, o de les persones que les substitueixin, és necessària sempre.

Art. 26 El Secretariat es pot dissoldre si ho acorda l’Assemblea, convocada amb caràcter extraordinari expressament per 
a aquest fi.
També podrà dissoldre’s per les altres causes previstes a la legislació vigent.
L’acord de dissolució haurà d’adoptar-se per la majoria de dues terceres parts de les entitats assistents.
Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns 
i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una o tres persones liquidadores sempre que ho cregui necessari, que podran ser 
nomenades entre les entitats associades o bé ser persones terceres. La durada del període de liquidació serà establerta 
per l’Assemblea.

El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat o entitats privades sense ànim de lucre de 
l’àmbit territorial del Secretariat amb finalitats iguals o similars a les seves.

Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article 
són competència de la Comissió Executiva si l’Assemblea no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora 
especialment designada.

S’aprova per unanimitat la modificació d’Estatuts. 

7. Torn obert de paraules

Seguidament, la Sra. Erill obre el torn de paraules general, sense cap intervenció. 

Després d’aquesta informació, a les 19 h, la Sra. Erill dóna per finalitzada l’assemblea general extraordinària.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017

Dia 20 de juny del 2017
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

ACTA

A la sala d’actes de les Cotxeres de Sants s’inicia el dia 20 de juny del 2017, sent dos quarts de vuit del vespre, l’assemblea 
general ordinària convocada per la Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, 
presidida per la Sra. Lluïsa Erill i Albajés, presidenta de l’entitat, a qui acompanyen els membres de la Comissió Executiva 
Sra. Carme Bernet i Viñas, Sr. Josep Espín i Morales i les vocalies Sr. Oleguer Forcades i Rabassa i Sr. Josep Ribas i Xarles, 
amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 13 de juny del 2016.
2. Informe de gestió de l’any 2016, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
3. Informe de les Comissions.
4. Admissió de nous col·lectius.
5. Baixa d’entitats.
6. Pla de treball de l’any 2017, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
7. Torn obert de paraules.

La Sra. Lluïsa Erill dóna la benvinguda a les persones assistents que representen les setanta entitats assistents. Inicia 
l’assemblea recordant que el 20 de juny és el dia mundial de les persones refugiades i per a totes elles reclama a l’Estat 
espanyol i a la resta d’Estats europeus que les acullin i que es compleixin tots els acords signats. A continuació, agraeix 
la presència a les persones invitades: Sra. Marga Ortega, Cotxeres-Casinet; Sr. Toni Ayza, Cotxeres-Casinet, Srs. Sergi 
Sarri, conseller del PdeCAT al Districte de Sants-Montjuïc; Joan Sanromà, conseller de Barcelona en Comú al Districte de 
Sants-Montjuïc; Albert Deusedes, conseller del PSC al Districte de Sants-Montjuïc; Neus de Haro, consellera del PdeCAT 
al Districte de Sants-Montjuïc; Àngels Boix, consellera del PSC al Districte de Sants-Montjuïc i assessora de Montserrat 
Ballarín; Jordi Fexas, conseller d’ERC al Districte de Sants-Montjuïc; Lali Perarnau, expresidenta del Secretariat; Dolors 
Cartañà, excap d’administració del Secretariat. 

Excusen la seva absència la Sra. Lluïsa Pahissa, consellera de la CUP al Districte de Sants-Montjuïc. També excusen la 
seva absència les entitats: Associació Educo, Udols- Associació pel benestar del Gos Urbà, Fundación Inceptum.

Hi assisteixen les entitats següents:

A.C.E SANSUR, ADORATRIUS, AFOSANTS, AGRUCAT. AGRUPACIÓ CATALANA PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
MODELISME AMB ESCALA “N”, AMAZAN, PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I DESENVOLUPAMENT, AMICS I AMIGUES 
DE MARIA AURÈLIA CAPMANY, AMPA ESCOLA LLORET, AMPA IES LLUÍS VIVES, AMPA MARISTES, ASOCIACIÓN 
CULTURAL FOLKLÓRICA BOLIVIANA QORI INKAS, ASOCIACIÓN CULTURAL SHOSHINKAN NIHON BUDO KYOKAI, 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FOLKLORE INTI TUSUY RUNA, ASOCIACION POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
TAULA PER MÈXIC, ASSOCIACIÓ AMICS DE LA PAGESIA, ASSOCIACIÓ BCN SLOT, ASSOCIACIÓ CATALANA PEL 
DESENVOLUPAMENT SOCIAL MÉS LLUNY, ASSOCIACIÓ COMPANYIA LIADA NACIONAL, ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ACTIVITATS SOLIDÀRIES ACAS, ASSOCIACIÓ CULTURAL DANZANTES DE TIJERAS, ASSOCIACIÓ CULTURAL VALLESPIR, 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS GOSSOS DE SANTS, ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS DE SANTS-MONTJUÏC, ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE SANTS-MONTJUÏC, ASSOCIACIÓ DE PREJUBILATS I JUBILATS DE TELEFÒNICA A 
CATALUNYA, ASSOCIACIÓ FORMES-ESPAI COMUNITARI DE FORMACIÓ PERMANENT, ASSOCIACIÓ LA HORMIGONERA 
CULTURAL, ASSOCIACIÓ LABORATORI DE JOCS, ASSOCIACIÓ LLUNA DE FANG, ESTIMEM LA CERÀMICA, ASSOCIACIÓ 
LÚDICA SANTS-NIGURATH, ASSOCIACIÓ SET D’ESCENARI TEATRAL, ASSOCIACIÓ SHEDAM TRIBAL, ASSOCIACIÓ 
VEÏNS, COMERCIALS I INDUSTRIALS EL TRIANGLE DE SANTS, BANDA I MAJORETS TRIANGLE DE SANTS, BÀSQUET 
INSTITUCIÓ MONTSERRAT, CAL SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA, CASTELLERS DE SANTS, CENTRE SOCIAL DE 
SANTS, CLUB CAMINS ESPORTIUS, CLUB DINÀMIC BATLLÓ, CLUB ESPORTIU HANDBOL BCN-SANTS, CLUB PETANCA 
SANTS, COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS, COL·LECTIU PER LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, COLLA SARDANISTA 
FRANCESC RUBIO, COMISSIÓ VEÏNS BORDETA, COMUNIDAD DE PROFESIONALES BOLIVIA ESPAÑA CATALUÑA, 
CORAL SANT MEDIR, DEIXA LA TEVA EMPREMTA, DIABLES DE SANTS, ÈDIP REI, EL GRA DE BLAT, ESGLÉSIA CECMAVI, 
FAECH. FEDERACIÓ ASSOCIACIONS, ENTITATS I COMISSIONS D’HOSTAFRANCS, FORO DEBATE POPULAR, FUNDACIÓ 
CANPEDRÓ, FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA LLARS RESIDENCIALS, FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN CATALUNYA, 
FUNDACIÓ RANDA XIRINACS, FUNDACIÓ SANT PERE CLAVER, GRUP VITOLFÍLIC DE BARCELONA, INDIAN CULTURE 
CENTRE, LA NAU ESPAI FAMILIAR, LLEIALTAT SANTSENCA, ÒMNIUM CULTURAL SANTS-MONTJUÏC, ORFEÓ ATLÀNTIDA, 
PLATAFORMA AFECTATS PER LA HIPOTECA, SANTS 3 RÀDIO, SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGÒRIA, 
STREETBALL BARCELONA SANTS, UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTS
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1.     Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 13 de juny del 2016.
Es posa a votació l’acta de l’assemblea general ordinària del 13 de juny del 2016, que queda aprovada per unanimitat.

2.     Informe de gestió de l’any 2016, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
La Sra. Lluïsa Erill inicia l’informe de gestió fent referència als serveis que el Secretariat ofereix a les entitats per tal 
de facilitar-los el funcionament i el desenvolupament dels seus objectius. Enguany i amb la idea de continuïtat però 
a la vegada també anar innovant informa que s’ha encarregat un vídeo que es projectarà d’immediat, on s’expliquen 
els diferents serveis que oferim i que s’estructuren en diferents blocs i també es mostrarà la gestió d’equipaments i la 
coordinació associativa. Coincidint amb la celebració dels 40 anys del Secretariat, també s’ha recollit la trajectòria del 
Secretariat fins el moment actual. 

L’eix principal del Secretariat són les Entitats i per això és molt important el treball en xarxa i la col·laboració i cooperació 
entre les entitats. Al 2016 les taules de coordinació, taula d’esports, intercultural i social, continuen sent una eina molt 
eficient que fomenten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i ens permeten conèixer i treballar per a la diversitat 
cultural.

L’Aprenem Compartint, anteriorment anomenat Espai de deures, ha canviat el nom per adequar-lo més a les línies de 
treball actuals. És un projecte que va més enllà del reforç escolar. L’objectiu és fomentar la igualtat d’oportunitats entre 
tots els nens i nenes i els nois i noies del nostre territori, i s’aconsegueix amb la tasca del voluntariat, les coordinacions 
i, com no, l’esforç de tots els infants i joves que hi participen. Tothom dóna i alhora també rep, és un aprenentatge servei 
amb tots els ets i uts.

El foment de la participació també és un objectiu important per al Secretariat i si ja n’hi ha força, el repte és que encara hi 
hagi més participació. Ho podem veure en les comissions organitzadores, més de 230 entitats a les diferents comissions 
organitzadores dels projectes Cotxeres-Casinet - Carnaval, Mostra de Cinema fantàstic i de terror, Open d’escacs i també 
FirEntitats, la gran mostra de l’associacionisme dels nostres barris i una de les més potents de la ciutat. 

Altres projectes que poden ser exemple del treball en xarxa i col·laboració entre entitats són: Correllengua, ExpresSa’nts, 
Jocs Florals, La Bordeta en dansa ... i podríem seguir.

Podem fer esment dels serveis que s’ofereixen com la cartera de serveis, els lloguers de pistes i la cessió d’espais. En 
l’apartat econòmic  esmenta que es continua amb la contenció de la despesa i millora dels serveis des de la part cultural 
i la part esportiva per augmentar els ingressos, per reinvertir-los en els diferents projectes.

I per acabar aquest informe de gestió manifesta que li agradaria reconèixer la tasca de totes les entitats i persones que 
col·laboren i participen en activitats i projectes, però de manera especial, vol recordar les persones que ens han deixat 
per sempre durant l’any 2016 i que han estat relacionades amb l’associacionisme dels nostres barris: Pruden Merayo, de 
la Comissió de Veïns de la Bordeta, Rosa Costa-Pau, de l’Observatori de Salut Pública i membre de l’AV d’Hostafrancs i 
Jordi Joan Alsina, president d’honor de l’Arca de Noè i col·laborador del Carnaval de Sants. Ja al 2017 hem de citar Manel 
Mora, president de l’associació Blaugranes en cadira de rodes i amb problemes de mobilitat, Antoni Roca, president 
del Secretariat d’Entitats, Josep Xarles, fundador i primer president del Centre Social de Sants i Anselm Cartañà, primer 
president del Secretariat d’Entitats. Demana un reconeixement vers la tasca d’aquests persones, sense les quals no 
podríem celebrar els 40 anys del Secretariat, fent un aplaudiment. 

A continuació es projecta el vídeo resum del Secretariat 2016. En acabar, s’obre un torn de paraules sense cap intervenció. 
Seguidament es posa a votació l’informe de gestió, que queda aprovat per unanimitat. 

3. Informe de les comissions 
Pren la paraula la Sra. Carme Bernet, que fa un repàs a la feina feta per les comissions del Secretariat. Explica que les 
comissions del Secretariat contribueixen a difondre la cultura en el nostre territori i a altres indrets. Són un element de 
dinamització cultural, des del vessant artístic, formatiu i de manera molt destacada de promoció i foment de la cultura 
tradicional i popular catalana. 

A continuació fem un repàs de la feina feta durant el 2016. Els Diables de Sants durant tot el 2016 van omplir de foc, 
pólvora i tabals les festes populars dels nostres barris amb la seva participació en correfocs i tabalades. Els correfocs 
més destacats han estat els de la Festa de la Mercè, del Correllengua, el Crema-Pica-Puja i de la festa major “Sants entre 
flames” amb la participació de Socarrimats i Guspires. També s’ha participat a correfocs d’altres indrets com Premià de 
Mar, el Masnou, Vallirana i Casc Antic a Barcelona. Han realitzat tabalades com les de la Plaça Fènix i  la Festa Major de 
la Bordeta. A la Bordeta en dansa, tot i que la  pluja va impedir l’espectacle de la colla, sí que es va poder fer el castell de 
focs com a final de festa. A la Marató de Cinema de Sants es va portar la gestió de la barra que ha servit per cohesionar la 
colla davant l’augment de feina respecte a edicions anteriors. Per últim van celebrar la festa pròpia de la colla. La festa va 
comptar amb la participació de Diables del Casc Antic, Diables de Terrassa, Diables del Masnou, Diables de Poblenou i 
Folcat Diabòlic.
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 La colla dels Castellers de Sants s’ha fet molt gran durant el 2016 i ha calgut redimensionar les comissions de treball. Els 
Castellers van completar per primer cop a la seva història un doblet d’actuacions amb castells de 9 en un mateix cap de 
setmana. Així mateix, per primera vegada la colla va descarregar el 5 de 9 i un pilar de 8. Ha hagut un augment de la colla, 
tant en nous castellers com en el grau de fidelització dels que ja ho són. S’ha millorat la visibilització de la colla al barri, 
creant nous aficionats i sinergies amb altres entitats. Durant aquest any el documental “Melting Pot – Castellers indis, 
govindes catalans” es va emetre per TV3. També hem de destacar la creació de l’arxiu històric dels Castellers de Sants. 
Els borinots han participat a nombrosos actes dels nostres barris com cavalcada de reis, Firentitats, Festa Major de Sants 
i activitats obertes a la ciutat de Barcelona com la 3a calçotada borinota, la festa enxaneta, la revetlla de sant Joan i el 23è 
aniversari i diada d’estiu.

Aquestes dues comissions, junt amb els Bastoners, Castellers i Diables Castellers i Diables, van ser presents als municipis 
menorquins l’estiu passat amb demostracions de les dues colles.

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

Durant el 2016, el Col·lectiu d’Artistes de Sants ha seguit oferint al territori una variada oferta cultural on la poesia i la pintura 
han tingut un pes específic. A més d’organitzar exposicions, tertúlies, recitals de poesia i mostres d’art, el Col·lectiu ha 
participat en nombroses activitats del barri com la Pau Sense Treva o el Correllengua. A través de les activitats mensuals 
Versos a Raig Fet i la Tertúlia Batibull, l’entitat ha difós la cultura de variada temàtica, amb la presentacions de llibres, 
concerts, projeccions de vídeos, lectures dramatitzades, recitals poètics i homenatges com els fets a “Ramon Llull”, “Els 
Beatles” i els “Setze Jutges” entre d’altres. 

La sala d’exposicions Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, l’aparador del Casinet d’Hostafrancs i la Sala Nova de Sant 
Medir han acollit nombroses exposicions de pintura de variats estils, dels més clàssics fins l’experimentació. A més, un 
dissabte al mes, el Passatge Fructuós Gelabert s’ha transformat en un aparador artístic amb la Mostra d’Art, participant 
també, en la Fira del Llibre, i a FirEntitats. El cinema també ha estat present en la programació d’activitats del Col·lectiu. Un 
cop al mes l’entitat ha programat cinefòrums amb l’Associació de familiars de malalts mentals de Sants-Montjuïc i la Dra. 
Lluïsa Bertran. Més enllà de les activitats pròpies, el Col·lectiu d’Artistes s’ha implicat en altres activitats com la Pau Sense 
Treva, el Carnaval, el Correllengua, ExpresSA’NTS, la Festa Major de Sants, o la Marató de Sants, oferint tallers, concursos 
de pintura ràpida i recitals de poesia. Enguany hem de destacar que han aconseguit una reivindicació històrica, l’obertura 
de les finestres de la sala d’exposicions de les Cotxeres de Sants.

La Comissió de Sardanes ha continuat oferint el cicle anual de sardanes. En total es van fer 8 ballades els divendres de 
maig, juny i juliol a les 19.30 h al Vapor Vell amb les Cobles Rambles i Baix Llobregat. 

Conferències, recitals poètics i musicals i presentacions de llibres: aquestes són algunes de les activitats culturals que 
han programat les Aules Obertes durant el 2016. Des de les Aules s’ha seguit treballant amb l’objectiu d’oferir continguts 
interessants i de temàtiques variades a la gent gran amb ganes de seguir aprenent i fomentant un espai de relació.

4. Admissió de nous col·lectius
Pren la paraula el Sr. Oleguer Forcades i passa al punt de l’admissió de les noves entitats que han sol·licitat l’adhesió al 
Secretariat.

Es posa a votació l’admissió dels nous col·lectius i s’admeten per unanimitat les entitats següents: Amics i Amigues de 
Maria Aurèlia Capmany, Associació Companyia Liada Nacional, Associació cultural Shoshinkan Nihon Budo Kyokai, 
Associació FORMES-Espai Comunitari de Formació Permanent, Associació Laboratori de Jocs, Associació La Nau Espai 
Familiar, Associació Set d’Escenari Teatral, Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs, Streetball Barcelona Sants, Asociación 
por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, Associació Cultural d’activitats Solidàries –A.C.A.S, Coordinadora 
d’entitats per la Lleialtat Santsenca, Associació Lúdica Sants-Niggurath i l’Indian Culture Centre. 

No assisteixen les entitats: Associació Ardansa, Associació Juvenil Ameba. Per tant, aquestes entitats queden pendents 
d’adhesió per a la propera assemblea general d’entitats.  

Per segona vegada, les entitats: Associació Súmate i Centre de Cooperativa Intercultural de Dones – CODAF, no s’han 
presentat, de manera que queden excloses del Secretariat i hauran de demanar novament l’adhesió. 
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5.    Baixa d’entitats
Continua el Sr. Forcades comunicant la baixa d’entitats: Associació de comerciants del carrer Canalejas, comissió de 
festes carrers Béjar-Sant Nicolau, Raíces Universales i Associació per a l’acompanyament al final de la vida- Hospice. 

6.    Pla de treball de l’any 2017, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
Reprèn la paraula la Sra. Lluïsa Erill, que ens parla del pla de treball 2017 i explica que, d’acord amb les línies estratègiques 
del Secretariat, les quals es van iniciar a partir del Pla de Participació, s’estan impulsant diversos espais de coordinació 
d’entitats. Hi ha diverses taules en funcionament i cadascuna d’elles té graus d’implementació diferents.

La Sra. Lluïsa Erill dóna la paraula al Sr. Abdul de l’entitat AMAZAN per parlar de la Taula intercultural. Explica que segueix 
endavant el Pla de Treball 2014-2018 amb l’impuls i l’avaluació del grup motor, que està format per entitats de diferents 
orígens, una persona representant del Secretariat i la persona tècnica del projecte. Des de la Taula intercultural se 
segueix treballant perquè la interculturalitat arribi a diferents espais de participació del territori potenciant els projectes 
de les pròpies entitats, promovent espais de reflexió i fent d’interlocutors amb les institucions i associacions. Potenciem 
interrelació entre les entitats amb projectes compartits i una major implicació amb les problemàtiques de cada associació 
realitzant aquelles activitats que funcionen bé i treballant perquè d’altres esdevinguin conjuntes. 

Entre les activitats en què ha participat la Taula intercultural destaca la realització de l’exposició de Carnaval, la 3a edició 
del Viatge per les Cuines del món, s’ha commemorat el dia de la Llengua Materna, s’ha treballat en la Campanya Casa 
Nostra Casa Vostra des de Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta, s’han fet xerrades, activitats, concentracions, 
participació a la Pau Sense Treva, s’ha consolidat la Xarxa Educativa de Sants-Montjuïc en suport a les persones refugiades 
i s’ha fet una exposició en els centres educatius del territori, s’ha participat a Firentitats, s’han realitzat entrevistes pel 
Xerrem d’Arreu, hem potenciat les activitats de les pròpies entitats de la taula, hem treballat per la interculturalitat a la 
Festa Major de Sants i seguim participant en diverses plataformes per assolir una sanitat pública universal, combatre els 
rumors i estereotips envers la immigració i un canvi en les polítiques migratòries i d’estrangeria i de refugi actuals.  

La Sra. Lluïsa Erill dóna la paraula al Sr. Josep Espín per parlar de la Taula social. Explica que un dels eixos de treball 
d’enguany han estat els dos tallers de cuina fàcil, econòmica i saludable per a famílies on els assistents han après a 
cuinar amb els productes bàsics que reben a les cistelles. A més, s’està fomentant la captació de voluntariat des de les 
oficines del Secretariat. Enguany també s’ha donat suport a la distribució d’aliments recaptats solidàriament per entitats 
de comerciants.

La taula social és un espai de coordinació del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta que aplega una 
desena d’entitats socials amb l’objectiu de sumar esforços i treballar de manera més eficaç en l’atenció a les persones 
que es troben en situació de vulnerabilitat. Anima la resta d’entitats de l’assemblea a sumar-s’hi. La Taula social és un 
espai de referència per campanyes de recollida d’aliments com la que va fer Sants-Montjuïc, Comerç i Entitats mitjançant 
una aplicació mòbil, van recollir 600 kg de productes (arròs, llegums i pasta); i també es va participar a la panera solidària 
de l’Associació de Comerç Mercat Nou de Sants, aquesta acció va suposar 149 litres d’oli per a les diferents famílies que 
atenen les entitats de la taula. Una de les tasques més rellevants que la taula ha portat a terme ha estat sensibilitzar la resta 
d’entitats que inicien campanyes de recollida d’aliments i altres productes del fet que cal tenir en compte les necessitats 
que les entitats de la taula detecten en el moment concret que es vol llençar la campanya. També s’ha fet una campanya 
de captació de voluntariat, a través d’una butlleta, on les persones que s’adrecen als centres cívics per fer de voluntàries 
reben orientació en funció dels seus interessos i disponibilitat per adreçar-se a l’entitat més adequada.

La Taula social durant el 2017 continuarà treballant per impulsar el treball en xarxa de les entitats de la taula i avaluant la 
necessitat de nous projectes amb dos objectius principals, donar suport a les entitats que en formen part i ser un espai 
on altres projectes i iniciatives solidàries i socials poden presentar i oferir les seves propostes. En relació al primer punt 
d’avaluació de nous projectes, la taula social té un repte important, dimensionar el seu camp d’acció, amb inserció de 
persones amb risc d’exclusió i creació d’una assessoria jurídica social. Tot un ventall de possibilitats que cal avaluar 
acuradament. 

Seguidament, la Sra. Lluïsa Erill dóna la paraula al Sr. Jordi Suñé, membre de la Taula d’Esports. El foment de l’activitat 
esportiva en la població infantil és un dels eixos de treball d’aquesta taula. La Taula d’esports ha estat reconeguda als 
nostres barris amb una subvenció de 15.000 euros que ha permès continuar amb la tasca del projecte Som Escola, Fem 
Esport, incorporant nous esports a les escoles a banda del futbol sala, el bàsquet i l’handbol, mitjançant especialitats 
com la psicomotricitat, circ, ballet, patinatge, aeròbic, escacs o iniciació a la dansa. Seguim impulsant projectes com 
Compartim Esport, Compartim respecte i buscant fórmules per incorporar la taxa de participació femenina a la pràctica 
esportiva. En el marc més generalista de la millora de les infraestructures esportives hem centrat molt els esforços en el 
projecte Magòria on ens hem reunit diverses vegades per presentar les nostres propostes als representants polítics i 
tècnics que passa per unes instal·lacions pluridisciplinars amb serveis complementaris que signifiquin un salt qualitatiu 
a la pràctica esportiva al districte i que doni solució a la saturació de les pistes i camps esportius ja existents, totalment 
incapaços d’absorbir la creixent demanda dels clubs. 
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Reprèn la paraula la Sra. Lluïsa Erill per donar pas al Sr. Pep Ribas que ens parlarà de les activitats que es desenvolupen 
per al foment de l’ús social del català, aquestes activitats el Secretariat les encapçala junt amb la CAL. No hem d’oblidar 
tal com hem vist en el vídeo de l’informe de gestió, els orígens del Secretariat van ser justament la realització dels cursos 
de català. De fet el Secretariat forma part del cens d’entitats per a la defensa de l’ús social del català de la Generalitat de 
Catalunya. 

El projectes que des de fa temps desenvolupem i que es continuaran desenvolupant són: el Correllengua, una proposta 
per a la defensa i promoció de la llengua catalana de manera transversal, oberta, participativa i popular, que té com a 
objectiu fomentar l’ús social de la llengua en tots els àmbits. Els objectius són la defensa de la llengua catalana amb la 
realització d’un dia dedicat a tot un seguit d’activitats, exposicions i manifestacions de caràcter cultural. Al 2016 es va 
homenatjar la figura de la Montserrat Roig amb un acte literari a l’Abacus. Al dia següent per motius de la pluja alguns 
actes es van traslladar a la sala d’actes i a l’auditori de les Cotxeres en dies posteriors. La comissió organitzadora del 
Correllengua del 2017 ja ha realitzat diverses reunions per preparar aquesta edició, que tindrà lloc el 20 i 21 d’octubre i 
s’homenatjarà la figura de la Lola Anglada. 

Un altre projecte és el Parlem, la formació de parelles lingüístiques, integrades per una persona catalanoparlant i 
una persona aprenent que, malgrat que entén el català, no el parla, és la base per crear un espai de comunicació que 
doni seguretat i fluïdesa a la persona que vol començar a parlar català. El projecte s’ha valorat molt positivament i ha 
esdevingut una eina eficaç. Portem 10 anys i han passat al voltant d’unes 1.200 persones. Aquest any s’han fet unes 60 
parelles lingüístiques que han fet com a mínim 27 trobades. La procedència dels aprenents ha estat de 18 nacionalitats 
(Espanya, Anglaterra, Argentina, el Brasil, Rússia, Bolívia, Itàlia, Lituània, el Japó, Cuba, França, Colòmbia, Mèxic, Pakistan, 
Israel, Veneçuela, el Perú i Xile). Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM s’ha constituït com 
un mecanisme que enriqueix culturalment els dos membres de la parella, com un element integrador i esdevé una porta 
oberta a la integració social de l’aprenent, que en molts casos és immigrant.

Per finalitzar parlarem del Projecte Xerrem de grups de conversa, vinculat amb la Taula Intercultural, és d’àmbit nacional, 
de tot el Principat, amb 1.500 usuaris i 27 grups a Sants, amb una assistència setmanal de més de 200 persones.

Lluïsa Erill continua exposant altres projectes del Secretariat com l’Aprenem Compartint, projecte que va néixer fa 5 
anys amb el nom d’Espai de Deures i que ha anat ampliant les tasques que desenvolupa, es decideix canviar el nom per 
reflectir aquestes múltiples tasques, desenvolupar les ganes d’aprendre a aprendre, vincular-se a projectes del barri fent 
de voluntaris i voluntàries, fomentar l’ús de la lectura i l’ús del català, fomentar que els joves de secundària ajudin els 
més petits i, per tant, assumeixin responsabilitats, es realitzen sortides culturals com les que s’han fet al museu de les 
matemàtiques i trobades lúdiques amb l’alumnat i les famílies. Al final de curs avaluem conjuntament amb les famílies, 
alumnat, persones voluntàries i comunitat educativa quines són les millores que es poden introduir. Per aquest motiu es 
va considerar canviar el nom d’Espai de deures a Aprenem Compartint. Ara iniciem un pla pilot impulsat amb la Diputació 
de Barcelona sobre la implementació de projectes plurilingüístics. 

Altres projectes que hem fet han estat la celebració dels 10 anys del CEM la Bordeta, el projecte ExpresSA’NTS, la mostra 
d’art que compta amb la participació del jovent del territori i dels centres educatius i de diferents entitats del Secretariat; 
els Jocs Florals, on hi ha obres presentades de diferents indrets dels Països Catalans, on cada any hi ha una major 
participació d’obres; la Bordeta en dansa, mostra de cultura popular; les Monografies d’Història Local, en aquest moment 
ja tenim publicades 4 i en tenim una nova en preparació amb motiu del 40è aniversari del Secretariat, coordinada pel 
Miquel Botella i on participa també Gloria Figuerola, Eulàlia Perarnau, Carles Prieto, Sunta Sogas,  Anna Maria Torrent i 
Joan Manuel V. Parisi, sortirà al 2018 i formarà part de la col·lecció Riera de Magòria. També continuarem fent activitats 
en suport dels refugiats, com la xarxa educativa, estem amb Stop Mare Mortum Sants-Montjuïc, vam col·laborar amb la 
campanya Casa nostra, Casa Vostra i seguirem treballant en aquesta línia. Activitats dels Centres cívics com la Pau sense 
Treva, la Marató de cinema fantàstic i de Terror amb 716 microrelats i 475 curts presentats, l’Open de Sants que és un dels 
més grans d’Europa, el Carnaval on omplim la carretera de comparses i el Firentitats. 

Amb motiu del 40è aniversari del Secretariat hem fet ja algunes celebracions, recepcions amb les autoritats del país, 
al Palau de la Generalitat amb el president, el Sr. Carles Puigdemont, el 14 de març, amb l’assistència de 30 entitats per 
limitacions de l’aforament i la recepció al Parlament de Catalunya, amb  la presidenta la Sra. Carme Forcadell, el 19 d’abril, 
amb l’assistència de 50 entitats. Tenim pendent la recepció a l’Ajuntament de Barcelona, al novembre, amb l’alcaldessa de 
la ciutat, la Sra. Ada Colau i les entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en 
aquesta recepció se’ns donarà la Medalla d’honor de la Ciutat de Barcelona que ens han atorgat enguany. Aquí encoratgem 
totes les entitats a assistir-hi, ja que veure el Saló de Cent ple d’entitats és la imatge de la força de l’associacionisme. 
També s’ha fet una exposició dels 40 anys del Secretariat que es va fer conjuntament amb l’exposició dels “18 del no al 
Català” produïda pel programa de Memòria històrica, a la sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants entre el 28 de març 
i el 15 d’abril del 2017.
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El sopar de celebració dels 40 anys del Secretariat serà el 30 de juny, s’han convidat totes les entitats de la federació, totes 
les persones treballadores i totes les persones vinculades amb la federació durant aquests 40 anys d’història. Tothom 
assumirà el 50% del cost del sopar, tenim un topall de 600 persones i encoratgem a tothom  a assistir-hi per mostrar la 
importància de l’associacionisme del nostre territori. El sopar anirà a càrrec de la fundació Canpedró.

Per concloure, la Sra. Erill posa de manifest la gran festa de l’associacionisme que es va viure el dissabte 27 de maig a la 
carretera de Sants amb la 16a edició de Firentitats. El marc de la carretera, plena d’entitats i plena de gent participant-hi, 
va ser d’allò més emocionant i engrescador i una mostra de la vitalitat del teixit associatiu. 

A continuació obre un torn de paraules sense cap intervenció. Seguidament es posa a votació el pla de treball, que queda 
aprovat per unanimitat. 

7.    Torn obert de paraules
Seguidament, la Sra. Erill obre el torn de paraules general.

Intervé Jordi Redondo, d’Òmnium Cultural Sants-Montjuïc, informa que un grup d’entitats estan organitzant una campanya 
per estimular i impulsar el referèndum de l’1 d’octubre. La reunió preparatòria serà dimecres 21 de juny al Centre Social 
de Sants.

Èdip Rei consulta si l’informe de gestió i el vídeo estan a disposició de les entitats, i si les associacions noves tindran les 
dades de la resta d’entitats. Lluïsa Erill comenta que el vídeo estarà penjant a youtube i la resta d’informació estarà al web 
del Secretariat.  

Després d’aquesta informació, a les 20.55 h, la Sra. Erill dóna per finalitzada l’assemblea, agraeix de nou la presència de 
les entitats assistents i convida els assistents al pica-pica elaborat per la Fundació Canpedró. 
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Fotocòpies* Durant l’any 2017, el Secretariat ha realitzat un total de 30.777 fotocòpies; el valor econòmic del servei 
ha estat de 1.846,62 €. El total d’entitats que l’han utilitzat ha estat de 39. El nombre de fotocòpies és lleugerament supe-
rior al de l’any passat, tot i que s’ha registrat una petita disminució del nombre d’entitats que han requerit aquest servei.

Parròquia de Sant Medir 280

A.C.M.L. - El 3 Portal de notícies Sants - Montjuïc 900

AMPA Escola Cal Maiol 500

AMPA Escola Lloret 875

AFAMMSAM Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sants-Montjuïc 340

Asociación Alcer Barcelona 594

Associació Aisar, per l'atenció i serveis al col·lectiu d'infermeria 180

Associació Audiovisual De Sants - Montjuïc – AASM 900

Associació Catalana D'afectats De Fibromiàlgia F.M. - S.F.C. - S.Q.M. 150

Associació Catalana pel desenvolupament social "Més Lluny" 900

Associació de Jubilats Magòria 200

Associació de veïns i amics Magòria AVAM 200

Associació de veïns, comerciants i industrials "El Triangle De Sants" 220

Associació Formes, espai educatiu 400

Associació per a l'acompanyament al final de vida Hospice.cat 199

Associació Shogi No Kokoro 400

Aula Oberta a La Bordeta 1.280

Aula Oberta a Sants 160

Club Esportiu Handbol BCN Sants 161

Col·lectiu d'artistes de Sants 10.326

Colla de Castellers de Sants 424

Colla de Diables de Sants 200

Comissió de festes del Baix Jocs Florals 400

Comissió de festes del Carrer Finlàndia 130

Coral de Sant Medir 1.185

Escola de ceràmica "La lluna de fang" 100

Federació d'associacions, entitats i comissions d'hostafrancs FAECH 2.380

Federación AICE Asociaciones de implantados cocleares de españa 300

Fundació privada Avismón-Catalunya 1.100

Grup cristià de drets humans de Sant Medir 900

Grup d'activitats culturals de Sant Medir - Premi Amadeu Oller 900

Parròquia de Sant Medir 800

SMCL - Sants 3 Ràdio 800

Sants Establiments Units 200

Societat coral La Floresta de Sants 323

Societat esportiva Mercat Nou Magòria 800

Unió Esportiva de Sants 100

Unió Excursionista de Sants – UEC 450

Xarxa d'intercanvi de Sants 120

TOTAL 30.777

ANNEX SERVEIS

* Servei acordat amb el Consell Municipal del Districte Sants-Montjuïc.
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Tarimes, taules i cadires*

El servei de lloguer de tarimes, taules i cadires durant el 2017 ha continuat registrant una alta utilització per part de les 
entitats, que han assumit una part del cost total del servei de la primera comanda, de mida estàndard, tal com es va 
acordar l’any 2004. 

Les entitats assumeixen el cost del servei a partir de la segona sol·licitud de tarimes, amb un import total de 15.536,72 €. 
La dotació del Districte de Sants-Montjuïc ha estat de 6.450 €.

Casal Independentista de Sants Jaume Compte 29-gen-17 254,10 €

Comissió de Festes del Carrer Rossend Arús 05-feb-17 175,33 €

Escola Proa 18-feb-17 114,35 €

Escola Barrufet 24-feb-17 137,94 €

Comissió de Festes de la Plaça la Farga 26-feb-17 144,84 €

Ona de Sants-Montjuïc 26-feb-17 160,08 €

Comissió de Festes carrer Finlàndia 05-mar-17 144,84 €

Casal Independentista de Sants Jaume Compte 05-mar-17 1.118,04 €

Comissió Baix Jocs Florals 05-mar-17 391,31 €

Comissió Festes carrer Alcolea de Dalt 05-mar-17 241,40 €

Agrupament Escolta i Guia Mossèn Puig i Moliner 12-mar-17 717,29 €

Comissió de Festes del Carrer Sagunt 12-mar-17 241,40 €

Comissió Festes Vallespir de Baix 12-mar-17 144,84 €

Comissió Festes Plaça Súria 26-mar-17 164,15 €

Escola Lavínia 21-abr-17 137,94 €

Club Esportiu Mediterrani 22/23-abr-17 201,25 €

Club Esportiu Mediterrani      27-abr-17 54,45 €

UEC Sants 13-mai-17 106,12 €

Castellers de Sants 14-mai-17 312,54 €

Sants-Montjuïc per la Independència 14-mai-17 167,71 €

Comissió de Festes dels Carrer Sagunt     21-mai-17 152,46 €

Bàsquet Ateneu Montserrat - BAM 27-mai-17 103,17 €

Associació Amics de la Pagesia 28-mai-17 194,39 €

Club Esportiu Mediterrani      3/4-jun-17 152,46 €

APMA Maristes Sants-Les Corts 09-jun-17 1.386,56 €

AMPA Escola Proa              10-jun-17 1.580,50 €

Coral Sant Medir 11-jun-17 144,84 €

AFA Escola Joan Pelegrí 16-jun-17 643,96 €

Col·legi Josep Tous 16-jun-17 660,66 €

AMPA Institució Montserrat 17-jun-17 670,82 €

AMPA Escola Sant Medir 17-jun-17 585,04 €

ANNEX SERVEIS
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Suport econòmic puntual a les activitats de les entitats

El còmput total de les aportacions que ha fet el Secretariat com a suport econòmic a les activitats organitzades per les 
entitats durant el 2017 ha registrat una lleugera disminució respecte a l’any anterior, amb un total de 5.757,90 €. 

AVCI El Triangle de Sants 18-jun-17 132,13 €

Escola del Carme 19-jun-17 137,94 €

Comissió Festa Major carrer Galileu 23-jun-17 134,67 €

Comissió de Festes del Carrer Sagunt     23-jun-17 152,46 €

Fundació Avismón Catalunya 02-jul-17 312,54 €

Escola Proa      3/7-jul-17 457,38 €

Federació Festa Major de Sants 29-jul-17 134,67 €

Coordinadora La Lleialtat Santsenca 16-set-17 111,80 €

Càritas Parròquia Mare de Déu dels Dolors 16-set-17 181,68 €

Parròquia Mare de Déu dels Dolors 16-set-17 186,76 €

Castellers de Sants     15-oct-17 127,05 €

Comissió Festes Plaça Súria 19-nov-17 96,56 €

Centre Catòlic de Sants 02-des-17 54,45 €

Escola Proa        18-des-17 1.454,83 €

Coral Sant Medir 26-des-17 457,02 €

COST TOTAL SERVEIS 15.536,72 €
APORTACIÓ DISTRICTE 6.450,00 €
APORTACIÓ ENTITATS 12.878,80 €

Unió Excursionista de Catalunya XXXVI Gran Premi de Catalunya Interclubs 150,00 €

SCML Sants 3 Ràdio Festa de Cap d'Any 2016 175,00 €

SCML Sants 3 Ràdio Festa Major 2016 200,00 €

SCML Sants 3 Ràdio Festa de l'esport 2016 200,00 €

Asociación Centre Rimasun Día Internacional de la Mujer 150,00 €

Parròquia Sant Medir 53è Premi de poesia Amadeu Oller 450,00 €

Unió Excursionista de Catalunya 8a Caminada Sants-Montserrat 300,00 €

Club Ciclista Catalunya-Barcelona 71è aniversari entitat - matinal ciclista 254,10 €

Bàsquet Institució Montserrat - BIM Festa Final de curs 210,00 €

Bàsquet Ateneu Montserrat Trobada Escoles de Bàsquet-30 hores de Bàsquet 210,00 €

Banda i Majorets Triangle de Sants Festa 37è aniversari 200,00 €

Coral Sant Medir Concert final de curs 200,00 €

AV Comerciants i Industrials "El Triangle de Sants" Festa de la Gent Gran 170,00 €

Associació Lluna de Fang, Estimem la Ceràmica Seminari de confecció, esmaltat i cuita de rajoles 635,00 €

Grup d'Opinió Àmfora 7è Concurs literari (2 llibres electrònics) 153,80 €

Federació Festa Major de Sants Diferents actes organitzats per la Federació 600,00 €

Club Camins Esportius de Sants 39è Cros Popular de Sants 300,00 €

FAECH Festa Major 500,00 €

Federació d'Esplais i Caus de Sants-Montjuïc-ECSM Sembralleure 2017 200,00 €

Coral Sant Medir Sortida cap de setmana de treball 200,00 €

FAECH Campanya recollida de joguines 200,00 €

Associació Cívica la Nau Suport a la campanya de Nadal 100,00 €

5.757,90 €

* Servei acordat amb el Consell Municipal del Districte Sants-Montjuïc.
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Etiquetes
Les entitats que ho sol·liciten poden disposar d’un joc d’etiquetes de les entitats associades al Secretariat per a trameses. 
Aquest servei és útil a l’hora de difondre les activitats o projectes de cada entitat.

Grup Mineralògic............................................................................................................................................1
Associació Catalana “La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple” ............................................................1
Unió Excursionista de Sants - UEC Sants ..................................................................................................1
SMCL - Sants 3 Ràdio.....................................................................................................................................1

Servei de màquina xapadora
El Secretariat disposa des de l’any 2006 d’una màquina de fer xapes, que pot ser molt útil a l’hora de fer difusió d’alguna 
activitat de l’entitat. La màquina de xapes se cedeix gratuïtament, únicament es cobra el material necessari per fer les 
xapes. Aquest servei s’adreça a les entitats associades i també a altres entitats que així ho sol·liciten.

*Les entitats que no són del Secretariat paguen pel lloguer de la màquina xapadora.

Servei de màquina d’inflar globus
Disposem d’un inflador elèctric de globus que les entitats poden demanar per promoure una activitat o projecte. L’entitat 
haurà de fer-se càrrec dels globus. 

Cotxeres - Pau Sense Treva
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Servei de carpes
El lloguer de carpes a les entitats és un recurs molt útil a l’hora de plantejar alguna activitat de carrer. 

ANNEX SERVEIS

Colla Diables Barrufet
Minyons Escoltes        
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
Diables de Sants
AMPA Institució Montserrat
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
Coral Sant Medir
AMPA Escola Barrufet
Associació Amics de Magòria
AMPA Miquel Bleach
Centre de Recursos Pedagògics
Associació Comerciants Creu Coberta
Casal Independentista Jaume Compte
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
Aprenem Compartint
Centro Cultural Ama l’Italiano    

AMPA Escola Barrufet
Associació Comerciants Creu Coberta
CAL Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Federació AICE
La Lleialtat Santsenca
Associació Comerciants Creu Coberta
La Lleialtat Santsenca
Associació Comerciants Creu Coberta
Cal, Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Coral Sant Medir
IES Emperador Carles
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
IES Lluís Vives

Agrupament Escolta Skues
AMPA Escola Barrufet
AMPA Escola Pràctiques
Assoc. Cultural Mexicano Catalana “MEXCAT”
AVCI el Triangle de Sants
Casal Independentista de Sants Jaume Compte
Castellers de Sants
Centre Social de Sants
Comissió Festes Baix Jocs Florals
Coral Sant Medir
Escola Josep Tous
Escola Proa
Esplai Espurna
Fed. Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral - 

FEPCCAT
Fed. Esplais i Caus Sants-Montjuïc
Fundació Sant Pere Claver
Grup Solidaritat Sant Medir
IES Joan Coromines
Impuls Cooperatiu
Institució Montserrat
Òmnium Cultural Sants-Montjuïc
Parròquia Sant Medir  
Sants Establiments Units
Sants-Montjuïc per la Independència
Streetball Barcelona Sants
UEC de Sants

Servei de projector
Un projector pot tenir molta utilitat per a 
determinades activitats, oferim a les entitats el 
lloguer amb tècnic i sense. 

Taula Social
Aprenem compartint

Equip de so
En ocasions les entitats necessiten un equip 
petit per a alguna activitat.

UEC de Sants


