
Les entitats sotasignades, agrupacions, associacions, coordinadores, federacions, col·lectius volem 
manifestar el nostre posicionament davant la greu situació que està afectant el Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que n’amenaça la viabilitat.

Des de fa més de 40 anys, el Secretariat ha fomentat i defensat les associacions dels barris de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, els ha donat serveis, ha coordinat espais associatius, actualment gestiona 
els centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs i dos centres esportius, el CEM l’Espanya 
Industrial i el CEM la Bordeta. Els beneficis generats per la gestió d’aquests equipaments ha permès 
l’impuls de les associacions i la vida comunitària, ha fet possible dinamitzar la cultura del barri i cohesi-
onar el territori i el teixit associatiu.

La concessió del CEM la Bordeta va significar al 2002 la construcció de l’equipament per part del Se-
cretariat. El canvi de projecte per garantir les hores de sol al pati de l’Escola Bressol l’Esquirol i un ex-
cés d’inversió han llastat l’economia del Secretariat, que ha lluitat incansablement per mantenir aquesta 
instal·lació. Una instal·lació que ha estat deficitària des del primer dia i que l’Ajuntament de Barcelona 
i el Secretariat han reequilibrat durant molts anys.

Aquest equilibri precari, trencat per la pandèmia, ha fet que la situació es torni insostenible i que la 
continuïtat del Secretariat es trobi en un moment de màxima complexitat. És per tot això que:

• Reivindiquem el paper del Secretariat com un agent de referència al territori i a la ciutat, que 
cohesiona les entitats i contribueix a la vida comunitària.

• Reconeixem un model de gestió que reverteix els excedents al territori i a la vida associativa, 
que han permès un enfortiment de les entitats i la dinamització ciutadana.

• Reclamem compromís i fermesa a l’Ajuntament de Barcelona per abordar aquesta proble-
màtica ja coneguda i poder trobar solucions urgents i definitives que garanteixin el futur del 
Secretariat.

Sants, Hostafrancs i la Bordeta, 26 de maig del 2021

Si la vostra entitat es vol adherir al manifest, signeu aquí.

#SalvemElSecretariat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephIJKajhYPw9niricNXET8S9mRLtxQu05f7bvWJpHRt1gnw/viewform

	signeu aquí.

