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Presentació
Al 2021, la pandèmia encara va ser molt present, amb 
afectacions importants en l’àmbit sanitari, econòmic, 
laboral i social. L’arribada de les vacunes va suposar 
un punt d’inflexió molt important que ens va permetre 
començar a superar aquesta crisi d’abast mundial.

El camí cap a la “nova normalitat” va ser lent i gradual 
ja que les restriccions i les mesures sanitàries per 
minimitzar els contagis van continuar presents durant 
bona part del 2021. Els centres esportius de l’Espanya 
Industrial i de la Bordeta van començar l’any amb un 
tancament que només permetia l’activitat esportiva 
a l’exterior, un fet que al mes de gener va significar 
una important afectació al funcionament de les 
instal·lacions esportives. Amb el pas dels mesos, les 
mesures de contenció del virus es van anar relaxant i 
es va recuperar l’activitat indoor i els aforaments; l’ús 
de la mascareta en interiors va ser l’única mesura que 
es va allargar fins al 2022. La recuperació del nombre 
d’abonaments va ser lenta i gradual, i no va assolir les 
xifres prèvies a la pandèmia, malgrat els esforços dels 
centres esportius i del sector en general per reivindicar-
se com a espais segurs i essencials.
 
Pel que fa als centres cívics, l’oferta de cursos i tallers 
va anar recuperant la presencialitat progressivament. 
El lloguer d’espais i la programació cultural van 
quedar sota mínims, així com l’activitat associativa. 
Un Firentitats de petit format a la primavera va ser un 
punt de trobada molt necessari per a les entitats i la 
ciutadania: l’espai públic tornava a bategar d’activitat!

En relació amb el Secretariat, al 2021 encara es va 
mantenir l’ERTO que s’havia activat al 2020, tot i 
que afectava molt poques persones treballadores. 
La situació econòmica de la federació va esdevenir 
extremadament fràgil, ja que la sotragada de la 

pandèmia, el tancament dels equipaments culturals 
i esportius i la davallada dels ingressos van abocar 
el Secretariat a un escenari en el qual la viabilitat va 
quedar molt compromesa. Això va fer que, al maig del 
2021, el Secretariat convoqués les entitats associades 
a una assemblea extraordinària per exposar-los la 
gravetat de la situació i les gestions que s’estaven fent 
amb l’Ajuntament per trobar una solució definitiva. El 
teixit associatiu va reaccionar de manera unànime i va 
liderar la campanya #SalvemElSecretariat, que va tenir 
un ampli ressò a les xarxes socials.

Sense cap mena de dubte, garantir la viabilitat del 
Secretariat va ser l’objectiu al qual es van orientar tots 
els esforços. Les converses amb el Districte de Sants-
Montjuïc i l’Institut Barcelona Esports van acabar 
donant com a resultat la resolució de mutu acord per la 
qual es reparava el dèficit històric que s’havia acumulat 
a partir de l’endeutament en la construcció del CEM 
la Bordeta. Aquest nou escenari garantia la viabilitat 
econòmica del Secretariat, que en els següents mesos 
haurà d’afrontar els concursos de gestió dels centres 
esportius de l’Espanya Industrial i de la Bordeta.

Finalment, des d’aquesta presentació volem reconèixer 
la tasca de totes les entitats i persones que de manera 
voluntària col·laboren i participen en activitats i 
projectes que enforteixen el teixit social. I, de manera 
especial, volem recordar les persones relacionades 
amb l’associacionisme dels nostres barris que ens han 
deixat per sempre. Al 2021, recordem Albert Morén, 
l’Associació de Malalts Mentals de Sants-Montjuïc; Blas 
Membrives, president de la Llar de l’Afectat d’Esclerosi 
Múltiple i Ferran Salla, expresident de la FAECH i dels 
Traginers d’Hostafrancs. I ja al 2022, han traspassat 
Ramon Tort, expresident de la Federació Festa Major 
de Sants i la cantactriu Núria Feliu.

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

a. Qui som Al 2021, la resolució de mutu 
acord amb l’Ajuntament per la 
gestió del CEM la Bordeta va 

garantir la viabilitat econòmica del 
Secretariat.

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

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

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

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

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

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

Cultura catalana: 
Defensa de la identitat, història, llengua i tradicions catalanes, 
fent-ne ús, difusió i donant exemple entre les persones 
usuàries, entitats i ciutadania.  

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

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

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

Participació: 
Implicació plena en la formació de tots els agents possibles 
que formen part del Secretariat.
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UNA MICA D’HISTÒRIA

Formem part d’òrgans de participació 
del Districte de Sants-Montjuïc i de la 
ciutat:

· Consell de Ciutat
· Consell Escolar del Districte Sants-Montjuïc
· Consell d’Esports del Districte Sants-Montjuïc
· Consell de l’Esport de Barcelona
· Consells de barri

També som presents a diverses 
plataformes associatives:

· Consell d’Associacions de Barcelona
· Stop Mare Mortum
· Pasucat
· Plataforma de gestió cívica

Estem adherits a:

· Codi ètic de les associacions de
  Barcelona
· Som escola
· Plataforma pel dret a decidir

a.QUI SOM

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

1976
L’activitat econòmica 
i social més important 
dels quinze anys 
següents va ser 
l’organització de cursos 
de català a la població 
en general.

1978
El Secretariat es
constitueix oficialment 
en el Registre 
d’Associacions.

1984
El Secretariat pren la 
decisió de gestionar,
a més dels serveis que 
gestionava amb les 
administracions,
equipaments del territori.

1992
S’inicia la gestió
del Centre Esportiu 
Municipal l’Espanya 
Industrial.

1993

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

2006
L’Ajuntament de
Barcelona adjudica
al Secretariat la 
construcció i gestió del
CEM la Bordeta per a
un període de 30 anys.

2002
S’obre la sala de
lectura Miquel Martí 
i Pol, propietat del 
Secretariat, en presència 
del poeta.

1999
La cogestió s’amplia al 
Casinet d’Hostafrancs.

1997
S’inicia la cogestió del 
centre cívic Cotxeres
de Sants. En només tres 
anys es dobla el nombre 
d’entitats associades
al Secretariat.

1994

Obre les portes
el Centre Esportiu 
Municipal la Bordeta.

2007
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.

2008
S’impulsen i es 
consoliden diversos 
espais de coordinació 
associativa com una de 
les línies estratègiques 
del Secretariat.

2011
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.

2012
El Secretariat arriba 
als 40 anys d’activitat 
associativa.

2016-17

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

2018-2021
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b. Òrgan de govern

QUÈ ÉS L’ASSEMBLEA?
És l’òrgan sobirà del Secretariat.

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

QUÈ ÉS LA COMISSIÓ EXECUTIVA?
És l’òrgan polític del Secretariat.

La Comissió Executiva, formada per persones voluntàries 
elegides per l’Assemblea del Secretariat, és l’encarregada de 
vetllar per l’acompliment dels objectius marcats en l’Assemblea. 
El mandat previst als estatuts és de quatre anys.

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

La Comissió Executiva està formada per 6 membres: tots ells actuen 
com a representants d’una entitat associada al Secretariat. A partir 
dels resultats de les eleccions celebrades en l’Assemblea General 
Ordinària del Secretariat del 12 de juny del 2018, la composició de la 
Comissió Executiva és la següent:

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

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

Assumpta Sogas i Figueras. 
Entitat de procedència: Centre 
Social de Sants

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

Persones cooptades:
Edurne Gallastegui Calvache
Jesús Ventura i Claverol
Mhamed Abdelouahed
Joan Manuel V. Parisi
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L’assemblea és l’òrgan sobirà 
del Secretariat, format per totes 

les entitats associades.



c. Organigrama

Els serveis a les entitats, la gestió dels centres 
cívics i la gestió dels centres esportius són els tres 
àmbits de treball del Secretariat. 

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 encàrrecs i les línies 
de treball corresponents a la gestió 
esportiva, la gestió cultural i els 
serveis a les entitats.

L’estructura organitzativa del Secretariat té tres nivells:
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 II. Serveis
 III. Comissions de treball
b. Eixos de treball 2021
 I. Gestió d’equipaments
 II. Coordinació associativa
 III. Projectes
c. Recursos humans
d. Acords
e. Comunicació
f. Memòria econòmica

a. Les entitats
I. EVOLUCIÓ I TIPOLOGIA

Evolució
L’assemblea de l’any 2021 va tancar finalment amb 314 entitats. 
Per a la present assemblea, 6 noves entitats han demanat l’ingrés 
al Secretariat per primera vegada. Així mateix, 3 associacions 
poden causar baixa.

Evolució entitats

Malgrat la pandèmia, una etapa en què l’activitat associativa 
es va veure molt afectada, es confirma una estabilització del 
nombre d’entitats associades. 

* Previsió

*
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Les entitats són el cor i el motor del Secretariat. 
Totes tenen un denominador comú, que al 
mateix temps és un requisit per formar part 
de la federació: tenen seu social als barris de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta.



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

Cultura (137)
43 %

AV i comerciants (20)
6 %

Drets cívics i socials (29)
9 %

Assistència social (21)
7 %

Religió (9)
3 %

Educació en el 
lleure (13)
4 %

Gent gran (6)
2 %

Esportives (32)
10 %

Educació (50)
16 %
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a. LES ENTITATS

II. SERVEIS

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 2021, el Secretariat ha donat suport a:

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.

CAL de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta: 
En relació amb el Projecte Parlem, gestió de 
la base de dades de voluntariat i aprenents, 
tramitació de les subvencions i coordinació 
amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 
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Artixoc: 
Facilitació d’un espai a La Masia del Rellotge 
per poder-hi guardar temporalment els 
recursos de vestuari teatral. 

Orfeó Atlàntida: 
Suport a la realització d’un concert de l’Orfeó 
Atlàntida a l’auditori de les Cotxeres de Sants, 
concert en homenatge a les víctimes de la 
Covid.

Assessorament
Associació plaça de la Farga 
Fan propostes als pressupostos participatius 
i en facilitem la visibilització penjant les 
propostes al CEM la Bordeta. 

Comissió Alcolea de Baix
Reunió amb la comissió d’Alcolea de Baix per 
assessorar-los en relació amb la celebració 
del 40è aniversari, per a aquesta celebració 
presentaran un llibre.

Espíritu de la Santa Cruz de la 
Sierra 
Assessorament en la justificació pendent de 
2020 de l’Ajuntament de Barcelona.  



II. SERVEIS

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

4.676 fotocòpies
10 entitats han utilitzat el servei
Cost del servei: 280,56 €

Espais de reunió i activitats a bon preu
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: 94 %
Espais utilitzats entitats Secretariat: 72 %

ATLES 
Espais utilitzats per entitats: 97 %

Préstec de materials
Màquina xapadora  Cessions de la màquina xapadora: 12

Lloguer de materials
Carpes  Lloguer de carpes a 12 entitats 
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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.

Altres

Seguiment entorn de l’Estació de Sants 
Participació del Secretariat en el seguiment del projecte de reurbanització de l’entorn de l’estació de Sants, 
promogut per l’Ajuntament de Barcelona. 

Suport Carles #CarlesLlibertat
Suport del Secretariat i de Cotxeres-Casinet pel que fa a les infraestructures pels actes de suport (assemblea, 
roda premsa i concentracions) i col·laboració en la difusió a xarxes socials.

Postal Amiga
Participació del Secretariat en aquesta iniciativa promoguda per la FAECH i on participen Sants 3 Ràdio, 
la Marina Viva i la Federació de la Festa Major de la Bordeta. Consisteix en la confecció d’unes postals 
de Nadal que es van repartir entre les entitats o grups interessats per enviar un missatge personalitzat i 
nominatiu adreçat a persones grans vinculades al projecte Radars, persones que viuen a les residències de 
gent gran o a persones usuàries de les entitats de la taula social del Secretariat.



III. COMISSIONS DE TREBALL

Al 2021, l’activitat festiva dels Gegants de Sants es va centrar als nostres barris, amb la 
presència a diverses festes en què les entitats són protagonistes. La recuperació progressiva 
de la cultura popular i les activitats de carrer van fer que la seva presència al 2021 encara fos 
força reduïda.
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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 i formatiu i, de manera 
molt destacada, de promoció i foment de la cultura 
tradicional i popular catalana. 



III. COMISSONS DE TREBALL

La Comissió de Sardanes va reprendre les ballades després de l’aturada del 2020, en què 
només es van fer dues audicions. Al 2021, es van programar quatre ballades de sardanes a 
la rambla de Sants i van incorporar mesures de seguretat com ara l’ús de la mascareta o les 
rotllanes com a màxim de vint persones. 

Conferències, recitals poètics i musicals i presentacions de llibres: aquestes són algunes de les 
activitats culturals que van programar les  Aules Obertes durant el 2021. La seva activitat es va 
reprendre a mesura que les restriccions de les autoritats ho van permetre. 

Les memòries de les comissions es troben a l’annex.
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b. Eixos de treball
I. GESTIÓ D’EQUIPAMENTS

1. Gestió cultural

- Es va treballar intensament per renovar la imatge del projecte tant pel que fa a la 
pàgina web com a les xarxes socials o la cartelleria. 

- La gestió de Cotxeres-Casinet va seguir el model de gestió cívica durant tot 
l’any 2021. Alhora, des del projecte es va assumir la gestió integral del personal de 
consergeries, que va passar a ser contractat directament pel Secretariat. 

- Es va seguir treballant en la imbricació dels projectes de Cotxeres-Casinet amb els 
del Secretariat i es va reforçar el paper i la presència de les entitats en la programació. 

Aspectes més rellevants del 2021:

Al 2021 vam inaugurar la nova pàgina web 
de Cotxeres-Casinet i vam mantenir l’esforç 
per tenir més presència i impacte a les 
xarxes socials, així com fer més accessible la 
informació als veïns i veïnes. 
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Un any de lenta recuperació
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b. EIXOS DE TREBALL
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L’àrea de tallers va ser una de les més afectades al 2021 encara a causa de la pandèmia, 
tot i que va recuperar la normalitat progressivament.   

Nombre d’inscripcions anuals

En aquest sentit, vam participar per primera vegada en el 
model descentralitzat de la mostra d’entitats de les festes 
de la Mercè, Associa’t, i vam ser una de les seus d’aquest 
esdeveniment de ciutat.

Tallers culturals

S’observa una gran davallada 
d’inscripcions durant els dos darrers anys 
de la pandèmia. L’any 2021 va ser pitjor 
que l’anterior perquè, al 2020, encara 
hi va haver un trimestre d’inscripcions 
sense afectació pandèmica.
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Programació cultural 2021

La programació es va veure força afectada per la pandèmia. 
Conjuntament amb les entitats, es van poder reformular algunes 

activitats i es van crear formats innovadors i adaptats a les 
restriccions. Tot i així, algunes activitats es van haver de suspendre. 

Carnaval. La rua es converteix en exposició

El Carnaval del 2021 va ser completament replantejat 
a causa de les restriccions. Es va organitzar una 
gran exposició a l’Auditori de les Cotxeres de Sants 
amb la participació de les entitats com a comparses 
estàtiques i amb l’acompanyament d’Ordint el 
Carnaval, una exposició que la Taula Intercultural 
del Secretariat va impulsar amb la col·laboració del 
Districte de Sants-Montjuïc, comissionada per Agus 
Giralt. Alhora, es va comptar amb ninos, fotografies, 
objectes cedits per les entitats, jocs i projeccions. 
Es van organitzar visites guiades amb escoles i 
entitats del barri.
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Firentitats. Tornem al carrer amb una edició més 
reduïda

Dissabte 28 de maig es va celebrar firEntitats i va 
recuperar el format presencial al carrer. Es van 
programar activitats en un únic escenari i a les 
mateixes carpes. La instal·lació de les carpes al llarg 
de la carretera de Sants i carrer Creu Coberta es 
va fer aprofitant l’obertura de carrers. En total van 
participar-hi 67 entitats.

La Pau Sense Treva es converteix en un 
campament reial màgic 

Al desembre de 2020 semblava que no es podria 
organitzar cap activitat familiar de Nadal però 
finalment, fruit de les propostes de les entitats i el 
suport del Districte, es va dur a terme una activitat 
familiar en format de campament reial. L’activitat es 
va realitzar el 5 de gener a l’Auditori de Cotxeres 
de Sants. Les entrades es van exhaurir i es van 
haver d’ampliar horaris per acollir totes les famílies 
interessades. Les avaluacions, tant d’assistents com 
de participants, van ser molt positives. Es proposa 
mantenir el model.
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Cessió d’espais

La cessió d’espais va seguir estant força afectada per la pandèmia. Les normatives 
sanitàries van impedir la cessió d’espais per a grans esdeveniments excepte per a activitats 
socioeducatives o determinades actuacions culturals. Aquest fet ens va permetre acollir 
concerts en directe del cicle BarnaSants. 

Vam seguir donant suport a les campanyes de donació de sang a l’auditori de Cotxeres i al 
teatre del Casinet. 

Durant l’any 2021, es van mantenir dos espais de Cotxeres com a espai obert a les escoles 
per gaudir de l’espai de pati en condicions de seguretat per als infants i joves. 

Es van tramitar 782 sol·licituds durant tot el 2021 per realitzar diferents activitats en els 
centres. Dins d’aquest nombre, no es compten les peticions que no s’han tramitat per manca 
d’espai o per tractar-se d’activitats inadequades.
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L’any 2021 es va caracteritzar per la lenta recuperació 
de la normalitat, tant pel que fa a activitats pròpies com 

a la mobilització de les entitats, que van començar a 
reprendre el ritme de les seves propostes i a donar vida 

als espais de Cotxeres-Casinet i al barri.

Barcelona Districte cultural creix amb activitats paral·leles al barri
 

En aquesta edició es van programar dues obres de caràcter familiar ja 
que per les circumstàncies econòmiques, des del projecte no es podien 
programar espectacles familiars. Es mantenen algunes actuacions 
matinals per a escoles.

Destaquem, com a novetat, la programació de 4 activitats 
complementàries al voltant de les obres de teatre. Una de les més 
rellevants va ser la que acompanyava l’obra El silenci dels telers, 
que va consistir en una passejada per l’antiga fàbrica de l’Espanya 
Industrial, amb la participació d’entitats del barri com Donar veu a la 
memòria i la Coral Sant Medir. 
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2. Gestió esportiva

La gràfica d’abonaments de l’any 2021 va presentar un perfil que no es correspon a un any 
estàndard a causa de les diverses afectacions que vam registrar com a centre esportiu: 
reduccions d’aforament, ús de mascareta, obligatorietat del passaport COVID, obligatorietat 
en la reserva d’activitats, etc. Totes aquestes mesures van dificultar la reincorporació a la 
pràctica esportiva.

La mitjana de persones abonades al 2021 va ser força més baixa que abans de la pandèmia, 
s’aprecia clarament l’impacte directe de qualsevol mesura que suposi una limitació al servei 
en el balanç de baixes/altes.
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ÀREA ESPORTIVA
L’àrea d’esports és la base del servei, per aquest motiu vam intentar minimitzar l’impacte de 
les restriccions i garantir el servei de sala de fitness, piscina i zones d’aigües (quan es va 
permetre) i activitats dirigides (quan es va permetre).
Així doncs, vam adaptar el servei a la normativa per oferir en tot moment el màxim de servei:

• Reducció graella d’activitats dirigides
• Reubicació de carrils de piscina per adaptar-los a la normativa
• Circulacions de persones
• Limitacions d’ús als vestidors
• Limitacions de l’aforament a activitats dirigides
• Condicionament d’espais outdoor per a la pràctica esportiva 
• Reducció de les places d’activitats dirigides per garantir l’aforament limitat
• Reducció horària per garantir l’acompliment del toc de queda
• Reducció dels aparells de fitness per garantir la distància interpersonal
• Reubicació parcial dels aparells cardiovasculars a grades/passadissos de la pista 

poliesportiva
• Reforç dels espais de fitness per garantir les mesures de seguretat a la sala (gel, 

neteja d’aparells, mascareta, distància)

La reducció de la graella esportiva va començar 
a normalitzar-se a partir de setembre, moment en 
el qual es va incrementar el nombre d’activitats, 
però encara sense arribar a la graella prèvia a la 
pandèmia.

Així mateix, les càpsules es van reprendre al 
desembre del 2021, amb la càpsula de Burlesque, 
que va tenir una magnífica acollida.
En referència a les entitats esportives, també van 
patir l’efecte de la normativa a nivell d’usos.

INTRODUCCIÓ 
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El 2021 va ser un any difícil en què el funcionament habitual dels centres esportius va tenir 
una gran afectació a causa de les mesures i restriccions dels serveis i, en definitiva, la gestió. 
Aquesta situació va provocar un augment del descontent, de les queixes i de les baixes per 
qüestions no atribuïbles al gestor. En contrapartida, vam intentar minimitzar aquest impacte 
negatiu amb més informació. 

Malgrat els esforços per situar-nos com a centres segurs, les xifres d’abonaments van 
seguir extremadament baixes, de manera que vam registrar xifres negatives mensuals ja 
que gairebé el 100 % dels ingressos provenen d’abonaments, activitats dirigides i entitats 
usuàries de pista/piscina, que es van veure afectats en gran mesura durant tot el 2021.
Bonificacions de pista 2021
CEM l’Espanya Industrial / CEM la Bordeta

Club Brut Bonificacions Net
MAGIC Sants 10.736,06 3.284,56 7.451,50
C.E. Panteres Grogues 204,80 61,44 143,36
Escola Joan Pelegrí 8.965,41 2.802,59 6.162,82
JAC Sants 7.938,88 2.420,69 5.518,19
Club Esportiu Juve 586,85 177,09 409,76
Fundació Joia 373,02 114,15 258,87
BCN Sants-Ubae 7.378,24 2.250,60 5.127,64
ACE Sansur 2.927,78 890,51 2.037,27
Bàsquet Ateneu Montserrat 13.911,20 4.143,27 9.767,93
TOTAL 53.022,24 16.144,90 36.877,34
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CONCLUSIONS

Van estar molt relacionades amb el servei esportiu, que és el que va ser més afectat per les 
limitacions. Els canals de comunicació amb les persones abonades, cursetistes i entitats es 
van incrementar molt al 2021 a causa de la canviant normativa i a les mesures restrictives 
que anaven evolucionant cíclicament en curts períodes de temps. 

L’anunci de qualsevol nova mesura que tingués afectació per a les persones usuàries es 
materialitzava en nombroses preguntes i comentaris via xarxes socials, telèfon i correu 
electrònic. Moltes de les preguntes s’orientaven als dubtes que generaven les mesures 
anunciades pel Procicat, que eren d’aplicació gairebé immediata i que deixaven molts 
dubtes en l’aplicació concreta. 

Vam optar per informar ràpidament i de manera detallada cada nova mesura i contestar com 
més aviat millor qualsevol queixa, dubte o suggeriment per intentar minimitzar l’impacte de 
les mesures.

RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
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I. COORDINACIÓ ASSOCIATIVA

Taules de coordinació associativa

La coordinació associativa és un dels eixos més importants de treball durant el 2021. 
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.

a. Taula intercultural
La Taula intercultural estableix relacions entre entitats i amb agents 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. 

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

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 d’interlocutors amb institucions, entitats, 
etc., en diferents àmbits per tal d’afavorir la 
igualtat.

4. Territori. Enfortir el sentiment de 
pertinença de les entitats i persones dels 
nostres barris i més enllà.

Definició

Pla de treball
Amb la situació de pandèmia, vam allargar el Pla 
de treball 2019-2020.

Objectius

22
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Xerrem d’Arreu. Durant el 2021, des de la Taula 
intercultural (la CAL, Sants 3 Ràdio) vam seguir tirant 
endavant aquest programa radiofònic, es van realitzar 
gairebé una seixantena d’entrevistes.

Àmbits i accions

Convivència i mitjans de comunicació

Carnaval. Vam seguir treballant pel 
reconeixement de la diversitat, el coneixement 
dels actes de Carnaval i vam realitzar visites 
guiades a l’exposició “Ordint el Carnaval” per 
a infants de l’Aprenem Compartint i entitats 
diverses.

FirEntitats. Vam participar al FirEntitats a la 
carpa del Secretariat i vam difondre la nostra 
tasca.

Expressions del món Vam fer una nova edició 
d’aquesta activitat a les festes de la Mercè 
celebrades al territori.

Pantalla Barcelona Vam organitzar un 
cinefòrum sobre la realitat dels infants que 
migren sols, amb la pel·lícula Adú. 

Cultural i formatiu

Dia de les dones. Vam impulsar una acció 
artisticoreivindicativa sobre la vulnerabilització, 
precarització, invisibilització, apoderament, 
resiliència, sororitat... de les dones. 

Dia de les Persones migrades i Dia dels 
Drets Humans. Vam acollir el Festival de 
fotografia de drets humans de Barcelona.

Plataforma Stop Mare Mortum Sants 
Hostafrancs i la Bordeta. . Vam fer d’altaveu 
dels actes de sensibilització i denúncia que 
s’han anat fent.

Plataforma Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
Acullen. Vam realitzar una trobada del grup 
motor de la plataforma. 

Espai d’assessorament i suport psicològic. 
El Centre Psicològic de Sants va seguir 
realitzant sessions i atenent famílies, nens 
i nenes i persones adultes a través d’aquest 
projecte de suport i assessorament personal. 

Social i sanitari
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Dia de la Llengua materna. Vam fer entrevistes 
radiofòniques amb joves del projecte Aprenem 
Compartint, les vam enregistrar i vam fer 
activitats amb els infants d’aquest mateix 
projecte.

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

Correllengua. La Taula intercultural va 
participar a la carpa del Secretariat.

Lingüístic i transició nacional

b. EIXOS DE TREBALL

Funcionament

Reunions Grup motor. Representants 
d’entitats de diferents orígens ens vam trobar 
per tirar endavant el Pla de treball i fer-
ne seguiment. També vam fer una trobada 
ampliada que va generar seguiment de les 
entitats.

Reunions plenàries. Vam realitzar 2 reunions 
plenàries amb la participació de 12 entitats, tant 
per saber com estaven les persones i entitats 
del projecte, detectar necessitats i donar-ne 
resposta, com per traçar accions conjuntes.
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L’any 2021 va ser un any d’una certa recuperació de la pandèmia sobretot durant el 
segon semestre de l’any. Per aquest motiu, les entitats de la taula social van estar molt 
actives en els diferents projectes i van donar suport a aquelles persones i famílies que 
van veure agreujada la seva situació durant la crisi sanitària. 

Entitats com la FAECH, l’Associació cívica la Nau-Banc de 
productes no alimentaris, el Gra de Blat, Grup solidaritat 
Sant Medir, Fundació Canpedró, Parròquia Sant Medir 
i Càritas de la Parròquia Mare de Déu dels Dolors van 
estar a ple rendiment amb l’atenció a les famílies i 
amb el repartiment d’aliments i productes de neteja 
personal i de la llar.

També es va atendre les persones en altres àmbits 
com: projectes de reforç escolar per a joves (Càritas 
Parròquia Mare de Déu dels Dolors), espai educatiu i 
taller informàtic (Grup solidaritat Sant Medir), grups de 
conversa en català (el Gra de Blat). 

Des de serveis socials es va detectar una important problemàtica derivada de la bretxa 
digital. Arran de la pandèmia, va augmentar la utilització dels serveis en línia i es va 
constatar que hi havia moltes famílies que no disposaven de dispositius per accedir-hi i 
en el cas de tenir-los no tenien els suficients coneixements. En aquesta línia, el Grup de 
solidaritat Sant Medir va posar a disposició l’espai informàtic del seu local i el Gra de Blat 
també va iniciar un nou servei d’acompanyament per als tràmits en línia.

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.

b. Taula social
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Altres entitats de la taula social van continuar treballant amb l’atenció de les persones 
vulnerables des d’altres vessants: persones amb malalties mentals ateses des de 
Can Muns – Sant Pere Claver. La Comunitat Activa de Sants, projecte comunitari 
d’inclusió social, va donar suport en la inserció laboral, suport i acompanyament social 
i participació comunitària. 

La taula social com a espai de trobada i de relació també va facilitar que les entitats 
poguessin compartir recursos. En aquest sentit destaquem la donació de mascaretes 
i muntures noves d’ulleres que la FAECH i el Banc de productes no alimentaris van 
posar a disposició de les entitats de la taula social. 

Altres projectes desenvolupats conjuntament entre les entitats:

FAECH. Postal Amiga. Aquesta activitat es fa conjuntament amb Sants 3 Ràdio, 
la Marina Viva, Federació de Festa Major de la Bordeta i el Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Confecció de postals per enviar a les persones 
grans que estan a les diferents residències. 

Recollida de joguines. Com cada any es va fer la recollida de joguines per repartir 
entre les diverses entitats que atenen famílies. 

Porta el portàtil. La Lleialtat Santsenca impulsa aquest projecte que permet la 
recollida de portàtils per poder oferir-los a persones que els necessiten.

Des de la FAECH es va posar a disposició de les entitats ordinadors de sobretaula.

Entrades Pau sense Treva. Els espectacles infantils programats des dels centres 
cívics de les Cotxeres de Sants i el Casinet d’Hostafrancs van posar a disposició de 
les entitats de la Taula Social entrades d’aquests espectacles de manera gratuïta 
per a les famílies.

Una altra de les accions del primer semestre del 2021 va ser una campanya a les xarxes 
socials amb vídeos de totes les entitats que formen part de la taula per donar visibilitat 
a la tasca que fa cadascuna de les entitats que treballen amb població vulnerable dels 
barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. En total, es van editar 11 vídeos, que es 
poden consultar al canal de Youtube del Secretariat. 
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La taula d’esports va esforçar-se a fer conèixer el projecte, després de la bona tasca de 
la coordinadora que va ordenar i consolidar les bases de treball, es va decidir posar força 
en la part de comunicació i visibilitat. 

Es va detectar que la bona tasca feta per les entitats i 
el projecte no tenia prou visibilitat i no arribava a les 
persones destinatàries finals. Així es va decidir 
contractar una empresa (Gaudium) que de manera 
professional generés molta presència i visibilitat, de 
manera que acabés revertint en un major nombre de 
practicants inscrits al projecte. A banda, vam seguir 
organitzant les activitats de test a títol individual de 
les entitats i a nivell global en activitats com Firentitats.

c. Taula d’esports

Els esforços de la taula d’esports al 2021 es van 
dirigir a fer créixer el projecte SantsEsports i en 

el futur complex esportiu de Magòria.

Projecte Sants Esports

Projecte Magòria
Vam participar activament en la idea i el disseny del futur complex esportiu de Magòria, 
vam aportar idees concretes de millora al projecte guanyador presentat per l’Ajuntament, 
assessorats en tot moment per l’arquitecte especialista en obra esportiva Andrés 
Hernando.
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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. La Bordeta en dansa

I. ALTRES ESPAIS DE COORDINACIÓ

La Bordeta en dansa s’ha convertit en l’acte unitari de cloenda de la Festa Major de la Bordeta. El 5 de 
setembre de 2021 a la tarda, la pista poliesportiva de Can Batlló es va convertir en un espai de cultures del 
món; la interculturalitat ja és el seu signe d’identitat. En aquesta 12a edició, un any més la dansa va ser la 
protagonista d’aquesta festa, en què 11 entitats del barri van oferir un conjunt d’actuacions de diversos balls 
i cultures del món.
 
Aquesta edició va ser una mica diferent ja que a causa de la crisi sanitària l’activitat va haver de fer-se tenint 
en compte les restriccions marcades dels del govern: control dels accessos, perimetratge de l’espai i control 
de distanciament entre les persones assistents.

Per aquest motiu, les activitats es van veure reduïdes i no va haver-hi activitats infantils ni mostra gastronòmica 
per evitar la manipulació dels aliments.

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

Cal agrair la col·laboració de les entitats del barri així com les comissions de festa major de la Bordeta en 
l’organització d’aquest acte. 
 
17.30 h Mostra entitats del barri
18.00 h Ballada dels Gegants de Sants amb els gegants de la Bordeta
18.15 h Inici espectacle dansa amb la participació de:

La Companyia de Ballet Clàssic 
La Fàbrica de Somnis
Colleta Bastonera de Sants 
Danzante de Tijeras
La Urban Dance Factory
Shedam Tribal
Asociación Cultural Caporales (Centralistas Puno-Perú) Filial Barcelona
Sher-e-Punjab Bhangra Group
Coral Sant Medir. Percussió
La people del Fènix
Comissió Festes Plaça Súria

22.00 h Espectacle de foc dels Diables de Sants
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b. Correllengua

Dissabte 16 d’octubre. 
Activitats a la rambla de Sants:

10 h Traca de la colla de Diables de Sants i Tabalers de 
Sants i colla de Diables i Tabalers de l’Escola Barrufet.
10 h Obertura d’envelats. CAL (Projectes Parlem i 
Xerrem), Sants 3 Ràdio, Esplai Espurna, Secretariat 
d’Entitats, Cultura Popular (Diables de Sants, Colla 
de Diables i Tabalers Escola Barrufet, Gegants de 
Sants i Castellers de Sants), Sants-Montjuïc per la 
Independència, Centre Social de Sants, Col·lectiu 
d’Artistes de Sants, Productes ecològics i de proximitat 
a Sants, Òmnium Sants-Montjuïc, Taula Intercultural, 
Grup Solidaritat Sant Medir, Consell per la República, 
Coral Sant Medir, Associació Més Lluny, Associació 
que no s’apagui l’aire, Excrementum, Ramon Redorta- 
Instruments musicals.
10 h. Taller Infants. Excrementum. Els secrets de la vida 
més interior dels animals. Presentació llibre “Caques 
Bestials”. A càrrec de Joaquim Fargas i Sergi Bravo.
10 h Mosaic Correllengua. 
11.30 h Concurs de pintura ràpida del Col·lectiu d’Artistes 
de Sants.
11.45 h Ballada dels gegants de Sants.
12.00 h Actuació musical i teatral Associació que no 
s’apagui l’aire.
12.45 h Ramon Redorta. Música tradicional.  
13.15 h Lliurament premis Concurs de Cartells del 
Correllengua.
13.30 h Recital de poesia amb el Col·lectiu d’Artistes de 
Sants, Premi Amadeu Oller i Grup d’Opinió Àmfora. 
14.30 h Dinar cultural del Correllengua servit per Terra 
d’Escudella a la rambla de Sants.
17 h Festa infantil d’Esplai Espurna.
18 h Recital poeticomusical “25 anys de Correllengua. 
Recull Commemoratiu”, a càrrec de Jaume Calatayud i 
Vicenç Monera.
19 h Manifest Correllengua 2021 i parlament a càrrec de 
Jordi Esteban, filòsof i director de projecte Xerrem Junts 
de la CAL.
19.30 h Actuació Coral Sant Medir.
20.00 h Actuació Castellers de Sants.
20.20 h Actuació Colla de Diables i Tabalers de l’Escola 
Barrufet.
21 h Actuació Diables de Sants i Tabalers de Sants.
21.30 h Concert Lasta Sanko 

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.

L’edició del 2021 es va celebrar el 16 d’octubre i 
es va tornar a recuperar la vitalitat de la festa que 
al 2020 va estar marcada per la pandèmia i es va 
realitzar en un format petit. 

En aquesta edició, el Correllengua es va dedicar 
a la figura d’Isabel-Clara Simó. A més, al 2021 es 
van commemorar els 25 anys de celebració de 
l’activitat, per aquest motiu es van programar actes 
previs.

13 d’octubre. 19 h Presentació de l’exposició “Anem de 
fonda. Una passejada per les fondes barcelonines que 
al segle XIX transformaren la cuina catalana”. Lloc: Terra 
d’escudella. Premià, 20.

14 d’octubre. 19 h. Presentació de la biografia i 
l’última novel·la d’Isabel-Clara Simó. Acte organitzat 
per l’Assemblea Sants-Montjuïc per la independència i 
Consell per la República. Lloc: Auditori de les Cotxeres 
de Sants.

15 d’octubre. 19 h. Òmnium Sants-Montjuïc en 
homenatge a Isabel-Clara Simó. Recital poètic des del 
poemari “La Mancança” sobre l’obra de l’escriptora, a 
càrrec de la secció “Amics d’Alpha 63”. Acte organitzat 
per Òmnium Sants-Montjuïc. Lloc: Lleialtat Santsenca.



L’edició del 2021 va mantenir el format d’enviament de les 
obres de forma telemàtica. 
 
Hi va haver 32 participants, dels quals 18 homes i 14 
dones. Es van rebre 51 treballs. 

El més valorat ha estat la total recuperació del certamen, 
amb l’acte de lliurament presencial a la sala de plens del 
Districte i amb retransmissió en directe de l’acte. 

Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
segueixen sent un esdeveniment organitzat des de les 
entitats del barri: Societat Coral la Floresta, la Federació 
d’Associacions i Comissions de carrers de la festa major 
de Sants, les entitats organitzadores de la festa major de 
la Bordeta, la Federació d’Hostafrancs, l’Associació de 
Comerciants de la Creu Coberta i el Secretariat, amb el 
suport del Districte. 

La comissió organitzadora dels Jocs Florals treballa per ampliar 
els formats de participació al certamen, tot vetllant per diversificar i 

ampliar els possibles participants en properes edicions. 

c. Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

b. EIXOS DE TREBALL
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d. Aules Obertes de Sants i la Bordeta

El Secretariat coordina les aules obertes de 
formació de gent gran de Sants i la Bordeta amb la 
finalitat de crear xarxa entre les aules. 

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

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

La valoració de la tasca de les tres aules de formació 
de gent gran és molt positiva. La qualitat de les sortides 
i de la formació és molt alta, és una formació gairebé 
d’extensió universitària. 

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. 

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.

A causa de la pandèmia, les aules obertes de formació 
de gent gran van anar recuperant l’activitat de forma 
progressiva i pràcticament fins el segon semestre no 
van estar amb una situació de normalitat. L’Aula Oberta 
de Sants ho va fer els dijous a les 17.30 h al Centre 
cívic de les Cotxeres, l’Aula Oberta de la Bordeta els 
dilluns a les 18 h a la Parròquia Sant Medir.

b. EIXOS DE TREBALL
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b. EIXOS DE TREBALL

III. PROJECTES

1. Aprenem compartint
Aquests són els projectes en els quals hem participat durant el 2021:

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.

Alumnat participant 130 Persones voluntàries 32

Grups en funcionament 12 Monitors/es 3

Centres implicats
Procedència de 
l’alumnat

23 centres:                 
Primària (8):   

Secundària (21):
              
             

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

CFA Pere Calders
Escola Bosc de Montjuïc
Escola Joan Pelegrí 
Escola Josep Tous
Escola Londres
Escola Proa   
Escola Sagrada Família
Escola Sant Medir
Escola Sopeña
Institut Emperador Carles   
Institut Ernest Lluch
Institut-Escola Arts
Institut Joan Coromines
Institut les Corts
Institut Lluís Vives 
Institut Montserrat Roig
Institut Pedraforca
Institut Tres Fonts       
Institut XXV Olimpíada
Maristes Sants-Les Corts
UEC Monlau

Espais (9):                 Sala de lectura Miquel Martí i Pol
Escola Gayarre
Escola Cal Maiol
Escola Cavall Bernat
Escola Lluís Vives
Institut-Escola Arts
Escola Francesc Macià
Escola Jaume I
Escola Pràctiques

El projecte Aprenem 
compartint afavoreix 

l’accés i la participació 
a tots els infants i joves 
a iniciatives d’alt valor 
educatiu, garantint la 

igualtat d’oportunitats. 
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L’Aprenem compartint va néixer a finals del 2012 i segueix creixent en propostes. Comptem 
amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i de la Diputació de Barcelona.  

Novetats del 2021: 
Tanquem el cercle
Al 2021 vam apostar per contractar dos exalumnes 
del projecte. Es tracta de dos joves que venien a la 
sala de lectura, després van fer de voluntaris/es i 
vam donar-los l’oportunitat de treballar a l’Aprenem, 
a la vegada que el projecte s’enriquia del que aquest 
fet suposa.

Projecte a mida
L’Aprenem compartint s’adapta a les necessitats 
de cada centre educatiu i grup. Al 2021 diverses 
escoles de primària van demanar centrar les 
sessions de l’Aprenem en la llengua catalana. Així, 
vam potenciar la lectura i l’adquisició de vocabulari, 
a través del Cavall fort, llibres i el nostre passaport 
de lectura. Vam seguir potenciant el joc com a eina 
de desenvolupament i aprenentatge.
 
Pla de millora de l’alumnat de secundària
Vam fer tutories individuals de manera trimestral 
amb tots els/les alumnes de secundària, seguiment 
de notes, de rendiment acadèmic i acompanyament 
emocional. També vam establir contacte amb tots 
els tutors/es d’aquests/es joves i vam fer reunions 
de coordinació. 

Vinculació famílies
Vam reprendre les trobades amb famílies (infants, 
joves i referents conjuntament) en la mesura que la 
situació sanitària ho va permetre.

Treball en perspectiva de drets, intercultural i 
interseccional
El treball des de la perspectiva de drets, 
concretament, des de la perspectiva intercultural 
i interseccional està molt consolidat. Reconeixem 
i posem en valor la diversitat existent, potenciem el 
sentiment de pertinença, la igualtat d’oportunitats i 
drets, la interacció positiva i la participació diversa. 
I hem aprofundit en la perspectiva interseccional, 
tenint en compte l’encreuament de múltiples eixos 
estructurals d’opressió/privilegi o dimensions de la 
diversitat individual i col·lectiva (gènere, orientació 
sexual, origen cultural, edat, classe social...). Al 
2021 vam afegir al projecte la commemoració del 
Dia contra la LGTBIfòbia i el Dia contra les Violències 
Masclistes. 

Renovació ordinadors i treball en xarxa
Gràcies a la continuïtat del treball en xarxa, es van 
renovar els ordinadors dels i les joves a la sala de 
lectura. Es va fer a través del projecte “Porta el teu 
portàtil” i el Repair party del Punt Multimèdia de la 
casa del Mig. 

Seguint amb la línia d’Educació 360, vam seguir 
treballant al Grup d’acompanyament educatiu i 
comunitari de la Taula de joves i adolescents de 
Sants, amb l’objectiu de treballar conjuntament per 
millorar els projectes i fer present la nostra tasca 
al Consell Escolar del Districte i arreu. També vam 
donar continuïtat a les coordinacions amb serveis 
socials i vam impulsar sortides amb els infants i 
joves a activitats i equipaments del territori. 

Vam seguir vinculats al projecte RADARS i vam 
fer arribar més d’un centenar de postals a persones 
grans que viuen soles. 

Formació
Vam fer una sessió de formació tant per a l’equip 
com per al voluntariat de l’Aprenem, en la qual vam 
posar paraules a la mirada que tenim cap a l’alumnat 
i vam compartir coneixement i metodologia.

3a edició del Casal d’estiu
Vam realitzar una tercera edició del Casal d’estiu 
amb moltes activitats. Es van programar dos torns, 
per edats, tant per a joves de l’Aprenem com per 
a joves que no en formen part però que també 
necessitaven aquest servei.
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2. Marató de TV3

Des del 2013, el Secretariat dona suport a l’AVCI El Triangle de Sants i a la Banda i Majorets 
el Triangle de Sants en la coordinació de les activitats que organitza el teixit associatiu del 
territori per recaptar fons per a la Marató de TV3. Al 2021, la Marató de TV3 es va dedicar 
a la salut mental. 

En aquesta ocasió, la Marató es va dur a terme per primera vegada 
a la carretera de Sants, just davant de les Cotxeres, aprofitant els 
Carrers oberts. Es va valorar molt positivament la nova ubicació, 
tant per l’important volum de gent que hi va participar com per la 

facilitat d’accedir al centre cívic i disposar dels seus recursos. 
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3. Projecte Parlem
El Projecte Parlem està encapçalat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, en col·laboració amb el Secretariat d’Entitats.

La formació de parelles lingüístiques, integrades per una persona catalanoparlant i una 
persona aprenent que malgrat que entén el català no el parla, són la base per crear un 
espai de comunicació que doni seguretat i fluïdesa a la persona que vol començar a parlar 
català.
Objectius
Integració Lingüística. Les trobades afavoreixen la capacitat comunicativa en 
català i promoure l’ús social del català entre les persones que no el parlen, 
especialment entre les persones immigrants.

Afavorir la integració i socialització d’aquests col·lectius.

Participació. Aprenents i voluntaris són els agents actius dels projecte.
 
Dades 2021
Les activitats ordinàries del Projecte Parlem s’han centrat en el seguiment del 
funcionament de les parelles lingüístiques per part dels tutors i tutores, que 
s’encarreguen de resoldre les incidències que puguin sorgir i que també recullen 
els suggeriments de les persones integrants de les parelles lingüístiques.

La situació provocada per la pandèmia va fer que hagi disminuït el nombre de 
parelles lingüístiques. No cal dir que tot i que les restriccions al 2021 no han estat 
tan severes com al 2020, aquestes mesures han tingut un impacte important en 
el desenvolupament del projecte.

Funcionament de les parelles lingüístiques:
  · Total parelles gestionades: 10
  · Parelles iniciades aquest any: 7
  · Parelles que segueixen amb més de 27 trobades: 8
  · Les persones aprenents són de 5 nacionalitats diferents.

Activitats
A més a més de la gestió de les parelles es fan altres activitats per dinamitzar-les, que es relacionen tot seguit:

· 14-10-2021 Presentació de la novel·la pòstuma i biogràfica d’Isabel-Clara Simó
· 16-10-2021 Celebració del Correllengua a Sants dedicat a Isabel-Clara Simó, amb acte central amb la lectura del 
  Manifest del Correllengua escrit per la Carme Junyent i parlament a càrrec de Jordi Esteban, director del  
  projecte Xerrem Junts de la CAL.
· 21-10-2021 Acte de celebració dels 25 anys de la CAL a l’Ateneu Barcelonès
· 03-11-2021 Lliurament dels premis Joan Coromines a l’Espai Arts escèniques d’Alella
· 15-12-2021 Recital poemari “La Mancança” a la Lleialtat Santsenca.

Valoració
La valoració del Projecte PARLEM és molt positiva. Té una bona acollida i esdevé una eina eficaç per a aquelles 
persones que no parlen normalment català, però que estan motivades a fer-ho. 
En un ambient distès i proper, les trobades per parelles han facilitat que l’aprenent perdi la por i la vergonya a parlar 
català, i després ha pogut expressar-se en aquesta llengua en altres àmbits de la seva vida (quotidiana, laboral, social, etc.). 
Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM s’ha constituït com un mecanisme que enriqueix 
culturalment els dos membres de la parella, com un element integrador.
Integració social
Més enllà dels factors estrictament lingüístics, el Projecte PARLEM esdevé una porta oberta a la integració social de 
l’aprenent, que en molts casos és immigrant. Per a l’aprenent, les trobades aporten una presa de contacte directa amb 
el territori i la seva gent, costums i tradicions, descobrir noves opcions de lleure i nous recursos, etc. El voluntari també 
entra en contacte amb una altra realitat, i ambdós membres de la parella obtenen un enriquiment cultural i personal indubtable.

En el Projecte Parlem, els 
dos membres de la parella 

obtenen un enriquiment 
cultural i personal 

indubtable.
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c. Recursos humans
L’any 2021 encara va estar marcat per la continuació de l’ERTO i la incorporació progressiva 
del personal a la seva jornada anterior.
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Principals actuacions
Les polítiques de recursos humans definides es van concretar fonamentalment en tres línies:
1. Assolir un plantilla estable, coherent i tecnificada.
2. Consolidar un model de desenvolupament personal i professional i de gestió de 
persones per competències.
3. Promoure un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures organitzatives a 
cada departament.

Al llarg del 2021 es van dur a terme actuacions segons les tres grans línies que orienten 
l’estratègia en la qual està treballant de manera prioritària l’àrea de Recursos Humans, tot i 
la contenció de la despesa que continua vigent:
• L’estabilització de laborals temporals
• La promoció i la mobilitat del personal

En paral·lel a totes les actuacions anteriors i en el marc de la política de recursos humans, 
com a projecte clau per al desenvolupament del personal es va continuar treballant en la 
consolidació del sistema de gestió de persones per competències, basat en la descripció de 
competències personals i tècniques en tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils 
professionals, la selecció per competències i el desenvolupament i la formació.

L’enfocament de la gestió de competències ens permet integrar en un context complex i 
ampli els coneixements, els procediments i els reglaments que caracteritzen els llocs de 
treball (coneixements) i les habilitats necessàries per executar-los (competències personals 
i tècniques). En aquest sentit, es dissenyen les descripcions dels llocs de treball, tenint com 
a punt de referència els perfils competencials marc.

En la mateixa línia, pel que fa als processos selectius del personal, s’avaluen tant la part 
de coneixements del lloc de treball, com la part de competències personals i tècniques 
establertes prèviament en cadascun dels perfils competencials amb l’objectiu de captar el 
millor talent intern i el perfil més òptim per a cada lloc de treball.

Continuant amb l’estratègia iniciada, la formació del personal ha tingut com a principals 
objectius el seu desenvolupament personal i professional. Així mateix, s’ha incidit a donar 
eines que facilitin l’organització del treball en l’actual entorn canviant. També s’ha posat 
especial èmfasi en el desenvolupament de noves competències a l’entorn de treball a 
distància o híbrid.
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Gairebé tota la formació que es va fer al llarg del 2021 es va desenvolupar en format virtual.
Pel que fa a les accions formatives desenvolupades, en destaquen les següents:

• Es recupera l’itinerari formatiu de l’office 365 per als caps i responsables de cada 
departament i per a tot el personal d’atenció al client i d’administració. Es va posposar 
a causa de la pandèmia.
• Es va donar continuïtat a la campanya de cursos de català a traves del CNL per a 
tothom qui ho vulgui.
• Inclusió de persones amb discapacitat - personal d’atenció al públic dels CEM.
• Mindfullness.
• Manipulador d’aliments (monitors campus estiu).

Pel que fa a la formació en prevenció de riscos laborals, es va continuar fent l’específica per 
a noves incorporacions, com també una general de recordatori per a tot el personal.

Promoure un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures administratives a cada 
departament.

La promoció d’un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures administratives a 
cada departament té com a finalitat dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar 
i millorar la prestació dels serveis; en aquest sentit, es van dur a terme diverses anàlisis 
organitzatives a càrrec de cada responsable de departament i es van posar en comú amb 
la direcció.

Altres línies d’actuació
Negociació col·lectiva
En el marc de la negociació col·lectiva del conveni propi ja caducat, es van continuar els treballs 
amb els representants de les persones treballadores en el si de les diverses comissions i 
reunions que hi ha establertes per tal d’aprofundir en la formació, les condicions de treball i 
totes aquelles altres qüestions que són matèria de negociació. També s’han fet reunions per 
tractar específicament temes relacionats amb la situació derivada de la covid-19.

A causa de la pandèmia, encara no s’ha pogut acabar de negociar completament el nou 
conveni, però a canvi es va signar, en data 30 de desembre del 2020, un document on 
s’estableix que a partir del dia 01/01/2021 entrarien en vigor els acords que ja s’havien pres 
fins a la data.

Comunicació
Es va continuar treballant en la millora de la comunicació interna mitjançant plans de 
comunicació que inclouen diferents accions per diversos canals, i adreçats a diferents 
col·lectius.



Personal a 31-12-2021 Homes Dones Total
Esp. Industrial 25 28 53

La Bordeta 19 21 40
Secretariat 3 5 8
Cotxeres 15 36 51

Total 62 90 152
Percentatge 41% 59% 100%

Absentisme

Còmput de dies 2017 2018 2019 2020 2021
Accident laboral 79 190 255 226 324

Contingències comunes 1.388 1.811 2.242 3.094 2.642

Embaràs de risc 202 15 0 0 0

Total dies de baixa 1.669 2.016 2.497 3.320 2.966
Absentisme percentual 3,03 3,60 4,49 6,15 5,86

Dades personal

    Mitjana de Preu / hora
Dona Home Total general Bretxa

Atles 13,75 € 14,35 € 14,05 € 4,1%

Cotxeres/Casinet 21,14 € 19,87 € 20,74 € -6,4%
Secretariat 21,83 € 16,30 € 19,06 € -33,9%

Total general 17,39 € 15,92 € 16,76 € -9,2%
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REGISTRE RETRIBUTIU
Evidentment, totes les condiciones de selecció i contractació de personal són igualitàries 
tant per a homes com per a dones, així com la retribució per cada categoria i les opcions de 
promoció.
Si agafem la mitjana de retribució a preu/hora es pot comprovar que no hi ha bretxa 
desfavorable cap a les dones. Només en el cas d’Atles hi veiem una petita diferència 
favorable als homes, ja que la majoria d’ells ocupen posicions en els quadres mitjos.

c. RECURSOS HUMANS
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d. ACORDS

Estructura central del Secretariat

d. Acords
Durant el 2021, el Secretariat ha establert relacions i acords amb diverses administracions i 
altres institucions com entitats bancàries en relació a tres grans línies de treball:

Ajuntament de Barcelona. 
Consell Municipal del Districte 
de Sants-Montjuïc
• Suport a les entitats. Import 29.000 €
• Aprenem compartint. Import 37.000 € 
• Taula Intercultural. Import 3.000 €
• Taula esports. Sants Esports. Import 21.000 €
• Natació Adaptada. Import 2.000 €
• Gestió cívica dels centres cívics Cotxeres de 
Sants i Casinet d’Hostafrancs. Període 1 de 
gener a 31 de desembre de 2021. 461.250 €. 

Ajuntament de Barcelona. 
Institut Barcelona Esports

• Gestió del Centre Esportiu Municipal 
l’Espanya Industrial. Sense import, percebem 
els excedents econòmics de l’exercici, però 
al 2021 es produeix un dèficit per segon any 
consecutiu degut a la pandèmia.

• Gestió i ampliació del CEM la Bordeta. 
L’ajuntament es fa càrrec dels subministraments, 
no paguem cànon i assumeix via subvenció el 
dèficit de l’explotació.

Ajuntament de Barcelona. 
Direcció serveis drets de 
ciutadania i diversitat
• Suport a la Taula Intercultural. Import 4.000 €

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar 
Social i Família. Direcció 
general per a la immigració
• Suport a la Taula intercultural. Import 15.000 €
• Suport a l’Aprenem compartint. Import 8.765,67 €

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar 
Social i Família. Direcció 
general d’Acció Comunitària
• Suport al funcionament de l’estructura central. 
Import 18.000 €
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Comissions de treball del 
Secretariat

Ajuntament de Barcelona. 
Consell Municipal del Districte 
de Sants-Montjuïc i Ciutat
Comissions del Secretariat
• Aules obertes de Sants i la Bordeta. 
   Import. 500 €
• Gegants de Sants. Import 2.000 €
• Comissió de Sardanes. Import 2.000 €

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 2.000 €
• Correllengua. Import 1.500 €

Projectes en els quals participa 
el Secretariat

Diputació de Barcelona. Àrea 
de Cultura

• Comissions de cultura popular del Secretariat. 
Import 5.501 €

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 2.500 €

Ajuntament de Barcelona. 
Direcció serveis drets de 
ciutadania i diversitat
• Xerrem d’arreu. Promoció de la perspectiva 
intercultural. Import 2.500 €

Generalitat de Catalunya. 
Direcció General de Política 
Lingüística
• 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. 

• Projecte Parlem. Per a iniciatives adreçades 
a augmentar el coneixement i l’ús social de la 
llengua catalana. Import 2.370€
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e. Comunicació
El funcionament de l’àrea de Comunicació durant el 2021 va continuar força afectat per les 
conseqüències de la pandèmia. L’activitat associativa no es va començar a recuperar fins 
a la segona meitat de l’any i, paral·lelament, les restriccions als centres que gestionem van 
centrar bona part de les accions comunicatives.
Els efectes de la pandèmia encara van ser molt notables durant el 2021, en l’àmbit de la comunicació cal 
posar de relleu que l’activitat associativa encara va quedar molt aturada, amb una progressiva recuperació 
de les trobades socials i la presència al carrer. D’altra banda, aquesta poca activitat associativa va tenir com 
a contrapartida l’impuls de nombroses iniciatives solidàries i de caràcter social orientades als col·lectius 
més vulnerables, de les quals ens en vam fer ressò. Una de les funcions del Secretariat és, justament, fer 
d’altaveu de totes aquelles propostes del teixit associatiu i, en aquest context, van prendre molta volada les 
iniciatives adreçades a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Així mateix, les restriccions d’ús dels centres esportius durant el 2021 van significar, d’una banda, un 
esforç per comunicar totes les adaptacions que com a gestors vam haver de fer per garantir la continuïtat de 
la pràctica esportiva: van haver-hi restriccions d’aforament, d’espais esportius, creació d’activitats esportives 
a l’exterior, reserva prèvia, ús de mascareta i distanciament social, restriccions horàries, etc. A més, vam 
impulsar diverses campanyes per incidir en la percepció dels centres esportius com a espais segurs i 
essencials.

D’altra banda, vam reforçar les accions de captació de noves persones abonades, ja que durant el 2020 
es va perdre un 40 % dels abonaments. Les constants restriccions i l’evolució de la pandèmia van dificultar 
la recuperació de les xifres d’abonaments, que tot i marcar una tendència ascendent, encara estan molt lluny 
de les dades anteriors a l’arribada del coronavirus.

Tot aquest context va consolidar la comunicació digital a través de les xarxes socials com un dels elements 
amb més incidència per a la comunicació associativa i de l’actualitat dels centres esportius. Les edicions 
de l’Altaveu, el butlletí electrònic del Secretariat, es van reprendre al setembre, amb un total de 7 edicions 
durant el 2021.
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El calendari del 2022 va ser compartit amb la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec i la Unió d’Entitats de 
la Marina. El tema triat va ser l’ús social del català, en un moment en què el model lingüístic a les escoles 
catalanes està qüestionat i en què la llengua pròpia de Catalunya ha registrat un retrocés social.

Calendari
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La represa de l’activitat associativa i l’adaptació dels 
centres esportius a les normatives sanitàries i les 

campanyes de captació de persones abonades van 
capitalitzar les accions comunicatives. 



f. Memòria econòmica
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2010 (en euros)

2021 2020

ACTIU NO CORRENT 55.932,44 3.505.126,86

 Immobilitzat intangible 439,73 76,65

 Patents, llicències, marques i similars - 52,88

 Aplicacions informàtiques 439,73 22,77

 Immobilitzat material 53.069,64 3.401.623,52

 Terrenys i construccions 9.574,63 3.232.689,54

 Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 1.699,78 168.933,98

Immobilitzat en curs i bestretes 41.795,23 -

 Inversions financeres a llarg termini 2.423,07 103.427,69

 Altres actius financers 2423,07 103.427,69

TOTAL ACTIU 4.399.254,76 4.490.158,66

ACTIU CORRENT 4.343,322,32 985.031,80

 Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.793.022,11 791.638,70

 Clients per vendes i prestacions de serveis 39.268,04 34,178,62

 Deutors varis 3.738.988,86 693.970,04

 Personal 14.765,21 59.955,80

Actius per impost corrent - 3.534,24

 Inversions financeres a curt termini 102.771,86 1.767,24

 Altres actius financers 102.771,86 1.767,24

 Periodificacions a curt termini 1.025,46 869,47

 Efectiu i altres actius líquids equivalents 446.502,89 190.756,39

 Tresoreria 444.740,98 190.756,39

Altres líquids equivalents 1.761,91 -
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2021 2020

PATRIMONI NET 1.572.368,22 1.979.859,28

  Fons propis

  Reserves 873.805,50 874.223,39

  Altres reserves 873.805,50 8974.223,39

  Resultats d'exercicis anteriors 866.066,63 937.090,43

  Romanent 3.989.079,33 3.919.318,61

  (Resultats negatius d'exercicis anteriors) (-) 3.123.012,70 (-) 2.982.228,18

  Resultat de l'exercici (-) 167.503,91 (-) 71.522,53

  Subvencions, donacions i llegats rebuts - 240.067,99

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.399.254,76 4.490.158,66

PASSIU CORRENT 2.821.241,90 1.203.489,14

  Provisions a curt termini 11.901,90 48.676,30

  Deutes a curt termini 1.909.408,99 417.057,79

  Deutes amb entitats de crèdit 1.677.385,82 382.610,24

  Creditors per arrendament financer 2.016,00 2.016,00

  Altres passius financers 230.007,17 32.431,55

  Creditors comercials i altres comptes a pagar 835.273,10 713.807,08

  Proveïdors 65.310,83 7.233,97

  Creditors varis 332.358,98 318.067,34

  Personal 202.130,85 254.416,04

  Altres crèdits amb Administracions Públiques 235.472,44 134.099,73

  Periodificacions a curt termini 64.657,91 23.947,97

PASSIU NO CORRENT 5.644,64 1.306.810,24

  Deutes a llarg termini 5.644,64 1.306.810,24

  Deutes amb entitats de crèdit - 1.284.533,60

  Creditors per arrendament financer 1.971 3.987

   Altres passius financers 3.673,64 18.289,64

f. MEMÒRIA ECONÒMICA
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS  ANUALS ACABATS EL 31 DESEMBRE DE 2021 I 2010 (en euros)

2021 2020

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis 3.084.540,55 2.727.871,32

  Prestacions de serveis 3.084.540,55 2.727.871,32

 Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 656,25 10.032,75

 Aprovisionaments (-) 151.867,65 (-) 166.206,87

  Compra de mercaderies (-) 4.592,15 -

  Treballs realitzats per altres empreses (-) 147.275,50 (-) 166.206,87

 Altres ingressos d'explotació 927.704,84 1.262.314,63

  Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 28.645,71 20.150,22

  Subvencions d'explotació incorporades al resultat
  de l'exercici 899.059,13 1.242.164,41

 Despeses de personal (-) 2.963.469,52 (-) 2.354.493,57

  Sous i salaris (-) 2.277.860,16 (-) 1.814.058,20

  Càrregues socials (-) 685.609,36 (-) 540.435,37

 Altres despeses d'explotació (-) 1.293.994,86 (-) 1.122.648,66

  Serveis exteriors (-) 1.284.789,94 (-) 1.101.811,06

  Tributs (-) 18.059,42 (-) 20.555,24

  Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
  operacions comercials 8.854,50 (-) 282,36

 Amortització de l'immobilitzat (-) 344.201,41 (-) 498.607,62

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

 Deteriorament i resultat per alienacions de
 l'immobilitzat 368.449,46 -

  Resultat per alienacions i altres 368.449,46 -

 Altres resultats (-) 8.287,76 1.012,12

f. MEMÒRIA ECONÒMICA
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RESULTAT DE L’EXERCICI (-) 167.503,91 (-) 71.522,53

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (-) 140.402,11 (-) 125.874,23

 Despeses financeres (-) 26.726,20 (-) 22.107,94

  Per deutes amb tercers (-) 26.726,20 (-) 22.107,94
 Deteriorament i resultat per venda 
d’instruments financers (-) 375,60 -

  Resultat per alienacions i altres (-) 375,60 -

RESULTAT FINANCER (-) 27.101,80 (-) 22.107,94

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (-) 167.503,91 (-) 147.982,17

 Operacions interrompudes net d’impostos - 76.459,64
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3. Admissió de noves entitats
Asociación Multicultural Ayacucho Perú-Barcelona 2020
Associació Catalana de pacients amb malaltia respiratòria avançada i trasplantament pulmonar “AIRE”
Associació Catalana per al Parkinson*
Cor GoodVibes
Cuinetes Sants d’en Víctor
FACUA Catalunya*
Fundació Punt de Vista
Qualitat de vida del Veïnat. Associació de Veïns i Veïnes Plaça La Farga
Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat – URBBLL*

*Pendents d’assemblea anterior

Asociación Multicultural Ayacucho Perú-Barcelona 
2020
La finalitat de l’associació és donar a conèixer els costums 
i les cultures ancestrals d’Ayacucho a través de la 
gastronomia, l’idioma (el quítxua) i les danses tradicionals 
de la zona.
També participen en diferents activitats d’intercanvi 
cultural Barcelona-Perú.

Associació Catalana de pacients amb malaltia 
respiratòria avançada i trasplantament pulmonar “AIRE”
AIRE és una associació que neix l’any 2005. Està 
integrada per persones amb malalties pulmonars i amb 
problemes respiratoris que estiguin en tractament mèdic, 
pendents de trasplantament o ja trasplantats.
AIRE ajuda tots els malalts, familiars i cuidadors 
que ho necessitin, els assessora i dona informació 
complementària des del punt de vista de l’experiència 
pròpia del malalt i dels familiars. També ajuda els malalts 
i familiars en tot el procés de la malaltia d’una manera 
individualitzada.

Associació Catalana per al Parkinson*
L’Associació Catalana per al Parkinson-ACAP va iniciar 
la seva activitat al gener de 1985. Compta amb 980 
persones associades i dona servei mensualment a més 
de 200 persones afectades per la malaltia de Parkinson 
i a les seves famílies, en forma d’assessorament social, 
servei d’atenció a domicili, atenció psicològica, etc.
També realitzen tallers i conferències relacionades amb 
la malaltia.

Cor GoodVibes
El Cor GoodVibes és un grup vocal amateur que des del 
2016 gaudeixen cantant plegats. El seu repertori és molt 
variat i eclèctic: gòspel, jazz, pop, havaneres... 
Els assajos són els divendres de setembre a juny de 
18.30 a 20.30 h a la Lleialtat Santsenca.

Cuinetes Sants d’en Víctor
La finalitat de l’associació és assistir la gent gran de Sants 
i persones amb necessitats bàsiques d’alimentació. Per 
aconseguir-ho l’entitat prepara menús setmanals per 
emportar a partir de les donacions d’aliments de diverses 
empreses.

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

Fundació Punt de Vista
La Fundació Punt de Vista té com a objectiu promoure 
la conscienciació individual i col·lectiva en relació amb 
les afectacions visuals, també dona suport emocional, 
social, psicològic i físic a les persones afectades per una 
discapacitat o pèrdua visual.
També vetlla pels drets de les persones amb discapacitat 
visual i per l’accessibilitat universal i impulsa la investigació 
científica i la docència en el camp de la recuperació de la 
visió i lluita contra la ceguesa.

Qualitat de vida del Veïnat. 
Associació de Veïns i Veïnes Plaça La Farga
Aquesta entitat té com a objecte social dur a terme 
actuacions per aconseguir la convivència cívica, solidària 
i sostenible en el marc de la plaça de la Farga de Barcelona 
i el seu voltant, aconseguir un adequat manteniment de 
les zones enjardinades, una eficient neteja de tota la 
plaça i evitar sorolls i molèsties.
Així mateix, impulsa accions per resoldre totes aquelles 
altres qüestions que puguin perjudicar la qualitat de vida 
del veïnat.

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

Associació Tata Inti: Criança, Joc i Creativitat Ha esdevingut cooperativa

Comissió de Festes “La Casa Gran” Cessament d’activitat

Educo Associació Cessament d’activitat
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RECUPERACIÓ 2022

El 2022 ha de ser l’any en el qual la recuperació dels dos anys de pandèmia es faci una realitat tant pel que 
fa a la gestió de les instal·lacions esportives com en els espais de la gestió cultural, els centres cívics. 

Resolució de mutu acord CEM la Bordeta
Al desembre del 2021 es va trobar la solució definitiva a la situació del CEM la Bordeta, amb la resolució de 
mutu acord entre el Secretariat d’Entitats i l’Ajuntament de Barcelona, tant amb el Districte de Sants-Montjuïc 
com amb l’Institut Barcelona Esports. 

Aquesta resolució va significar que la concessió del CEM la Bordeta que teníem fins al 2032 va quedar 
aturada i la instal·lació es continuarà gestionant per part del Secretariat fins que es liciti un nou plec. Aquesta 
resolució va permetre poder cancel·lar definitivament el préstec contret pel Secretariat per a la construcció 
de la instal·lació, així com la cancel·lació de deutes amb proveïdors i pagues extres de personal, que estaven 
prorratejades. També va permetre complir amb la inversió compromesa al CEM l’Espanya Industrial. 

El 2022 també esdevé un any cabdal ja que probablement sortiran les dues licitacions per a la gestió de les 
dues instal·lacions, la Bordeta i l’Espanya Industrial.

Estructura central
El Secretariat durant el 2022 continuarà oferint els serveis a les entitats associades i seguirem impulsant els 
projectes i taules de coordinació, unes eines molt importants per potenciar el treball en xarxa de les entitats 
i impulsar els espais de relació. 



ESPAIS DE COORDINACIÓ ASSOCIATIVA

Taula social
Al 2022, continuarem treballant amb l’objectiu de donar visibilitat al treball de les entitats que formen part 
de la taula i també fer incidència política. Els espais municipals, consells de barri i plenaris han d’esdevenir 
fòrums en què la situació social del territori sigui objecte de debat polític. Cal afrontar en aquests espais 
la necessitat de treballar per garantir una vida digna de les persones del territori i el desenvolupament i 
acompliment dels drets socials, així com afrontar situacions d’emergència social.

S’impulsarà la realització de més reunions de coordinació de la taula social així com la incorporació i l’obertura 
a noves entitats que vulguin incorporar-s’hi.
 

Taula intercultural
Enguany hem seguit allargant el Pla de treball 2019-20 a causa de la situació de pandèmia. Aquest Pla ha 
estat encapçalat pel Grup motor de la Taula intercultural i elaborat per les entitats de la mateixa Taula. El 
Grup motor és l’encarregat de fer-ne el seguiment.

Els objectius i els àmbits que es treballaven són adequats i se seguiran impulsant. Es treballarà per seguir 
fomentant la interculturalitat a diferents esdeveniments i projectes; per gaudir conjuntament del Carnaval; 
perquè hi hagi més veu i visibilitat de les entitats de persones immigrades; per potenciar el coneixement i la 
col·laboració entre les entitats; per seguir creant espais de reflexió i denúncia sobre diversitat i drets humans; 
per promoure la cohesió, l’intercanvi cultural i la transmissió de valors; i pel reconeixement, transmissió i 
aprenentatge de les llengües diverses. 

Es va incorporar la perspectiva de drets i es continuarà impulsant, també es vol seguir incorporant la 
perspectiva de gènere tenint en compte l’encreuament de múltiples dimensions (l’origen cultural, l’edat, la 
classe social...).

Taula d’esports
Les línies de treball per al 2022 se centren en la visibilitat del projecte Sants Esports i a seguir fent aportacions 
al projecte Magòria.

Pel que fa al projecte Sants Esports, d’una banda les entitats seguiran realitzant una tasca de qualitat 
de manera individual i conjunta emmarcada en el projecte i se seguirà incidint en una major visibilitat del 
projecte. S’espera començar a recollir resultats aquesta propera temporada i es continuarà impulsant la 
presència a xarxes socials:

- Microconferències a càrrec de reconeguts professionals del sector
- Notícies rellevants
- Actes de les entitats
- Resultats rellevants
- Entrevistes a esportistes
- Sortejos i activitats
- Presentació de promeses o realitats

En relació amb el projecte Magòria, se seguirà treballant perquè les aportacions s’incorporin al projecte 
guanyador i poder aconseguir més metres destinats a la pràctica esportiva.

5. PLA DE TREBALL 2022

51



5. PLA DE TREBALL 2022

52

ALTRES PROJECTES

Aprenem compartint

Es plantegen els reptes següents:

• Fer un acompanyament més intens als educadors/es del projecte que eren exalumnes. 

• Treballar per a la vinculació dels i les exalumnes de l’Aprenem al mateix projecte: trobades, voluntariat, 
etc. Aquesta proposta s’emmarca dins el marc d’APS, Aprenentatge-Servei. 

• Seguir amb el Pla de millora de l’alumnat. Vetllar per implicar més les famílies i seguir amb el pla de 
treball personalitzat a través de tutories i amb el treball en xarxa.. 

• Continuïtat de les formacions per a l’equip i el voluntariat de l’Aprenem compartint. 

• Seguir ampliant el programa de sortides i vistes a espais i activitats del barri.

• Seguir aprofundint en el treball des de la perspectiva de drets, intercultural i interseccional.   

• Fer una nova edició del casal d’estiu per a l’alumnat de secundària. 



Serveis a les entitats

La pandèmia ha suposat una forta crisi per a moltes entitats, especialment per a les petites o amb les 
juntes més envellides. Des del Secretariat volem seguir enfortint els serveis a les entitats, adaptant-nos 
especialment a les noves necessitats detectades. 

La gestió integral de Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs ens permet diversificar i generar nous serveis 
a les entitats, oferint espais amplis i diversos per a les seves propostes, generant iniciatives conjuntes i 
visibilitzant la riquesa associativa del barri, tant de petites iniciatives com d’algunes molt consolidades. 

Coordinació associativa

Plantegem reprendre el contacte amb les entitats de lleure per valorar en quin estat es troben, detectar 
necessitats i elaborar nous materials de difusió conjunta per tal d’enfortir-les. 
Seguir fomentant el treball en xarxa tant des de les pròpies taules com des dels espais generats al barri. 

Gestió cívica Cotxeres-Casinet

Es treballa en la direcció d’assolir l’Accessibilitat universal del projecte, analitzant tant les barreres 
arquitectòniques com les comunicatives i de programació dels centres. En aquest sentit, l’equip de Cotxeres-
Casinet ha participat de la formació d’oci inclusiu i es preveu seguir treballant amb entitats especialitzades 
en la diversitat funcional per rebre assessorament i acompanyament en aquest procés. 

Es preveu donar més protagonisme i visibilitat al Casinet d’Hostafrancs i recuperar la memòria històrica de 
l’edifici. En aquest sentit, es treballa per recuperar testimonis d’antigues treballadores de l’Espanya Industrial, 
es preveu pintar un gran mural al pati del Casinet i es consolida un nou espai expositiu per a iniciatives 
comunitàries: la Galeria del Casinet. 
 
Les exposicions més properes al barri. Cicle Temporals. 
Es consolida el cicle d’exposicions proposades des de l’ICUB que pretenen acostar i fomentar el diàleg entre 
artistes i els veïns i veïnes així com la seva participació en la creació de les obres.  

5. PLA DE TREBALL 2022
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Valors Associatius
L’any 2012 el Secretariat va decidir introduir a la signatura dels correus electrònics el lema Valors Secretariat, 
amb la intenció que periòdicament s’anés personalitzant amb temes actuals. Posteriorment, i amb l’aparició 
l’any 2013 de la revista electrònica L’Altaveu, que el Secretariat edita periòdicament, sempre apareix al 
final de la publicació el lema Valors Secretariat, que acostuma a coincidir amb alguna reivindicació, o fita 
associativa, d’aquell moment precís (per a aquest mes de maig del 2022, a l’edició número 128, el lema 
vigent és Ara i sempre, l’escola en català!).

La Comissió Executiva del Secretariat, que amb el tema Valors Secretariat ha posat en el centre de l’acció 
la diversitat de campanyes i accions transversals de l’associacionisme durant aquests deu anys, considera 
que, coincidint amb aquest desè aniversari, també s’haurien de destacar i promoure els valors Secretariat 
en base a les persones actores de la participació en la gran diversitat d’àmbits d’actuació de les entitats 
dels nostres barris i proposa la creació dels reconeixements Valors Secretariat a persones de l’entorn 
associatiu que hagin desenvolupat accions voluntàries significatives en el millorament de les condicions de 
vida quotidiana de la ciutadania.

Reconeixements Valors Secretariat

Durant els mesos de març i abril de cada any s’obre un període de concurrència mitjançant el qual les 
entitats associades que ho desitgin poden fer proposta raonada d’una sola persona de la seva entitat, viva 
el 31 de desembre últim, que creuen que pot ser mereixedora d’un reconeixement per part del conjunt 
de l’associacionisme del territori. L’anunci de la convocatòria es farà a través de les xarxes socials del 
Secretariat i d’altres canals que determini el mateix Secretariat.

La petició es farà a través d’un formulari en línia que habilitarà el Secretariat durant els dos mesos de 
procediment obert en el contingut del qual hi haurà la motivació raonada de la proposta amb un màxim de 
3.500 caràcters amb espais inclosos o 550 paraules.

Durant la primera quinzena del mes de maig, una comissió integrada per la Comissió Executiva del Secretariat 
i les persones cooptades procedirà a triar entre les candidatures presentades aquelles que puguin merèixer 
el reconeixement Valors Secretariat. En cas que alguna persona de la comissió formi part d’una entitat 
concurrent o expressi dret d’objecció, abandonarà la sala en el moment de la deliberació i posterior votació 
d’aquella proposta. Les propostes valorades hauran de comptar amb un 70 % de suport dels vots emesos.

S’atorgaran un màxim de set reconeixements anuals en la primera edició. En edicions posteriors serà la 
Comissió Executiva qui determini el nombre màxim de reconeixements per lliurar abans de la finalització del 
mes de febrer. El reconeixement consistirà en el lliurament d’una placa personalitzada.

El lliurament corresponent a la primera edició es farà durant l’any 2023 coincidint amb la celebració de 
l’assemblea general del Secretariat d’Entitats i just després de la seva finalització. Per a edicions posteriors, 
serà la mateixa Comissió Executiva qui determinarà el moment del lliurament sense que es puguin modificar 
els terminis de concurrència en cap dels casos.
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Homenatge Núria Feliu
Les entitats del territori es mobilitzen per retre homenatge a la cantactriu Núria Feliu, junt amb la família de 
l’artista. Des del Secretariat donarem suport als diferents actes que s’estan preparant i que es realitzaran 
durant tot el 2022.

• BARNASANTS. Mireia canta Feliu. Versions de jazz de cançons de la Núria. 
• Exposició ‘Núria Feliu. Ja us he reconegut’. En aquesta mostra el fotògraf 

Josep Vicens, amb la col·laboració del periodista Albert Torras i l’ajut de la 
família Feliu, fa un homenatge i un recorregut visual pels 80 anys de vida 
l’artista santsenca i els 60 anys de la seva carrera.

• Núria Feliu, activista, artista, veïna. Col·loqui a càrrec de Jaume 
Marfany de l’ANC i Coordinadora d’associacions per la llengua catalana, 
Lluís Duran Historiador d’Òmnium, Pep Ribas del Centre Social de Sants. 
Presentat per Lluïsa Erill del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta. Actuació Coral Sant Medir. Vídeo a càrrec de Francesc Vila.

• Núria Feliu a Amèrica. 10 de març a les 19 h. Casa Mèxic Barcelona 
(Mir Geribert, 8). Inauguració de l’exposició que segueix la pista de les 
actuacions de la Núria Feliu a Amèrica, des de Nova York a Rosario i 
de Puerto Vallarta a Caracas.

• Programa de ràdio. Estrena del programa especial històric                    
“Núria Feliu, la veu de Sants” a Sants 3 Ràdio, amb Francesc Vila. 

• Exposició de fotografies de la Colita al Mercat de Sants. En preparació.

Taula sobre l’emergència climàtica
Participació en el consell i la taula d’emergència climàtica. Des dels nostres equipaments continuarem 
impulsant iniciatives per combatre i sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. El nostre objectiu és fer 
d’altaveu de la situació i impulsar accions en el teixit associatiu que ajudin a revertir la situació.

La força de la cooperació. Quaranta anys del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Enguany s’ha pogut enllestir l’edició i presentació del llibre sobre els primers quaranta anys de la història del 
Secretariat en què han col·laborat dirigents de l’associacionisme del territori dels inicis, dirigents que han 
viscut etapes més recents així com el punt de vista d’actors de l’administració municipal. El llibre, que forma 
part de la col·lecció de Monografies d’història local, ja està disponible en el moment de convocar l’assemblea 
general d’enguany.

Presentació als concursos de gestió del CEM l’Espanya Industrial i/o el CEM la Bordeta
Els estatuts del Secretariat estableixen en l’article 2 els següents punts:

• Col·laborar en el millorament de les condicions de vida quotidiana en els seus diversos 
aspectes: social, urbà, esportiu i altres.

• Promoure i fomentar l’activitat fisicoesportiva sense ànim de lucre tot adquirint, construint, 
ampliant i/o gestionant equipaments, si s’escau.

Tenint en compte que es preveu la convocatòria de concursos per a la gestió del CEM la Bordeta (prevista a 
finals del 2022) i del CEM l’Espanya Industrial (prevista per al 2023), el Secretariat optarà a la presentació a 
aquests concursos públics sempre que les condicions de gestió siguin favorables i signifiquin una oportunitat 
per continuar desenvolupant els objectius essencials del Secretariat. 



56

PRESSUPOST 2022
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
(en euros)

OPERACIONS CONTINUADES 2022
  Import net de la xifra de negocis 4.000.000,00
    Prestacions de serveis 4.000.000,00
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 3.000,00
  Aprovisionaments (-)400.000
    Treballs realitzats per altres empreses (-)400.000
  Altres ingressos d'explotació 1,537.000,00
    Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 67.000,00
    Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 1.470.000,00
  Despeses de personal (-) 3.000.000
    Sous, salaris i assimilats (-)2.300.000
    Carregues socials (-)700.000
  Altres despeses d'explotació (-)1.421.000
    Serveis exteriors (-)1.400.000
    Tributs (-)20.000
    Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions
   comercials

(-)1.000

  Amortització de l'immobilitzat (-)700.000
  Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres -
  Altres resultats 1.000,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 20.000,00
  Ingressos financers -
    De valors negociables i altres instruments financers -
     En tercers -
  Despeses financeres (-)20.000
    Per deutes amb tercers (-)20.000
RESULTAT FINANCER (-)20.000
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

5. PLA DE TREBALL 2022
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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 constituiran com a Comissió Executiva i, posteriorment a l’Assemblea, 
s’adjudicaran els càrrecs.

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

6. Presentació de candidatures i elecció 
de la nova Comissió Executiva
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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 currículum, 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 Comissió 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 21 de setembre del 2022

-- Les entitats associades podran recollir, des de la data de recepció de la convocatòria 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 14 de setembre del 2022 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 degudament emplenat.

6. Presentació de candidatures i elecció de la nova Comissió Executiva
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ANNEX COMISSIONS

MEMÒRIA GEGANTS DE SANTS 2021

L’any 2021, els Gegants de Sants han estat confinats uns mesos, fet pel qual la seva 
activitat ha estat més reduïda. S’han aprofitat aquests mesos per renovar i mantenir les 
figures i el vestuari de la colla, i han participat a les activitats del barri que la pandèmia 
ha permès. 
  

Resultat econòmic any 2021
Concepte Ingressos Despeses

Subvencions 2.000,00 €
Música 200,00 €

Transport gegants 300,00 €
Manteniment gegants i vestuari 1.000,00 €

Despeses actuacions 200,00 €
Despeses secretaria 300,00 €

TOTALS    2.000,00 €    2.000,00 €
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MEMÒRIA COMISSIÓ DE SARDANES  2020

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. 

Es van reprendre les ballades de sardanes a la rambla de Sants en el format habitual, 
amb una bona acollida per part de les persones participants. Novament es va comptar 
amb la presència de les cobles Rambles i Baix Llobregat.

Resultat econòmic any 2021

Concepte Ingressos
Recaptacions -
Aportació Secretariat d’Entitats -
Subvenció Districte 2.000,00 €
Aportació Coordinadora 
d’Entitats Sardanistes 1.100,00 €

TOTALS 3.100,00 €

Concepte Despeses
Sou cobles (2 audicions a 850 €) 1.700,00 €
Altres despeses:
   Rebut quota Coordinadora 
   Materials diversos

100,00 €
106,34 €

TOTALS 1.906,34 €
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MEMÒRIA AULES OBERTES 2021

AULA OBERTA DE LA BORDETA

A causa de la pandèmia, l’Aula no ha tornat a l’activitat fins al 18 d’octubre de 2021, data 
en què va tenir lloc l’assemblea de socis i sòcies.

En aquesta assemblea es va analitzar el moment de l’Aula, es van presentar els comptes 
i es va fer el relleu a la presidència, que ara ocupa l’Antoni Casanovas després d’un 
temps en què va compartir funcions amb en Joan Laporta.

El dia 25 d’octubre es va celebrar la festa del 30è aniversari de l’Aula, amb l’actuació del 
mag Eduard Juanola i les paraules de suport de la Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat.

Posteriorment es van realitzar 5 conferències i el concert de Nadal dels DUM, com a 
cloenda del trimestre.

Després del període de matriculació, l’Aula compta al curs 2021-2022 amb una 
cinquantena de socis/sòcies i l’assistència mitjana als actes organitzats està al voltant 
de les 25/30 persones.

AULA OBERTA DE SANTS

Durant el 2021, l’Aula Oberta de Sants no ha realitzat cap activitat.

Resultat econòmic any 2021

Concepte Ingressos
Socis 1.564,00 €
Subvenció Districte 250,00 €
TOTALS 1.814,00 €

Concepte Despeses
Comissions bancàries 48,00 €
Conferències 1.117,17 €
Impresos i web 242,00 €
Publicitat i informació 342,01 €
Material divers 4,80 €
TOTALS 1.753,98 €



ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 2021

Dia 20 de maig del 2021
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

ACTA

A l’Auditori de les Cotxeres de Sants s’inicia el dia 20 de maig del 2021, sent les set del vespre, l’assemblea 
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. Assumpta Sogas i Figueras, Sra. Carme Bernet i Viñas, Sr. Josep Espín i Morales, Sr. Oleguer 
Forcades i Rabassa i Sr. Pep Ribas i Xarles. A més, també es compta amb la presència de la gerent del Secretariat, 
la Sra. Neus Anglès i Monfort, i l’expresidenta del Secretariat, la Sra. Eulàlia Perarnau i Clarasó. Es presenta 
l’ordre del dia:

1. Situació econòmica del Secretariat i dels equipaments esportius i culturals que gestiona i escenaris de futur.

2. Torn obert de paraules.

La Sra. Lluïsa Erill dona la benvinguda a les cinquanta-cinc persones que representen les cinquanta-una entitats 
assistents:

AV DE BADAL, BRASIL I LA BORDETA – ABD ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT 
- ACE SANSUR – ALUMNI MDP (MARE DEL DIVÍ PASTOR) ESCOLA JOSEP TOUS – APSOCECAT – 
ARTIXOC - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CREU COBERTA - ASSOCIACIÓ AMAZAN PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL I DESENVOLUPAMENT - ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU – ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
D’HOSTAFRANCS – ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DE SANTS - ASSOCIACIÓ DONAR 
VEU A LA MEMÒRIA - ASSOCIACIÓ MÉSJUNTS - ATENEU POPULAR DE SANTS ONA DE SANTS-
MONTJUÏC - AULA OBERTA A LA BORDETA - AULA OBERTA A SANTS – BANDA MAJORETS COUNTRY 
TRIANGLE DE SANTS – CE SANTS GIMNÀSTIC – CAL COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA 
LLENGUA - CASTELLERS DE SANTS - CE MÀGIC SANTS FUTSAL – CENTRE SOCIAL DE SANTS – 
CLUB CAMINS ESPORTIUS DE SANTS - CLUB CICLISTA CATALUNYA-BARCELONA - CLUB GIMNÀSTIC 
BARCELONA - CLUB HANDBOL BCN SANTS – COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS – COL·LEGI JOSEP 
TOUS - COMISSIÓ DE FESTES DEL C. VILARDELL-HOSTAFRANCS - COMISSIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
DE LA BORDETA - CONSELL LOCAL DE SANTS-MONTJUÏC PER LA REPÚBLICA - COORDINADORA 
D’ENTITATS PER LA LLEIALTAT SANTSENCA - CORAL SANT MEDIR - EL3.CAT PORTAL DE NOTÍCIES 
DE SANTS-MONTJUÏC - ESBART CIUTAT COMTAL - ESGLÉSIA EVANGÈLICA CECMAVI - FACUA 
CATALUNYA - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS, ENTITATS I COMISSIONS D’HOSTAFRANCS – 
FOTOCONNEXIÓ - FUNDACIÓ DIABETESCERO - LLUNA DE FANG - ÒMNIUM CULTURAL SANTS-
MONTJUÏC - ONG EL GRA DE BLAT - ORFEÓ ATLÀNTIDA - SANTS 3 RÀDIO - SANTS ESTABLIMENTS 
UNITS - SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA - SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGÒRIA 
- TAULA D’ESPORTS – UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTS - UNIÓ RADIOAFICIONATS 
DE BARCELONA URBBLL.

1.   Situació econòmica del Secretariat i dels equipaments esportius i culturals que gestiona i escenaris de futur.
La Sra. Lluïsa Erill comença la seva intervenció i fa un repàs històric de la trajectòria del Secretariat i quins són els seus 
objectius fundacionals, que es basen en la defensa de l’ús de la llengua catalana, el foment de les entitats del territori i 
el treball en xarxa. A més, els serveis a les entitats i les taules de coordinació són eines i mecanismes importants per al 
teixit associatiu. Pel que fa a la gestió d’equipaments, recorda que el Secretariat gestiona els centres cívics Cotxeres de 
Sants i Casinet d’Hostafrancs i els centres esportius municipals de l’Espanya Industrial i de la Bordeta. Durant tots aquests 
anys, aquesta gestió ha permès que l’impuls a les associacions hagi estat més gran i que el creixement de les entitats 
associades hagi augmentat de manera exponencial, a banda de la dinamització de la vida cultural del barri amb activitats 
col·lectives com Firentitats, el Carnaval, el Correllengua o l’ExpresSa’nts, entre d’altres.
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ANNEX

Pel que fa a la gestió esportiva, la Sra. Lluïsa Erill recorda que després de la celebració dels Jocs Olímpics de 
Barcelona, la Comissió Executiva va plantejar a les entitats en una assemblea extraordinària la gestió provisional 
del poliesportiu de l’Espanya Industrial, amb l’objectiu de poder seguir fent créixer els serveis a les entitats 
associades. Més endavant va arribar la gestió dels centres cívics i, ja al 2002, el projecte de construcció i explotació 
del poliesportiu de la Bordeta amb una proposta de trenta anys de gestió. La situació fins a aquell moment havia 
estat molt favorable, els anys 90 van representar la dècada de major creixement del Secretariat en tots els àmbits: 
nombre d’entitats, volum de gestió, nombre de persones treballadores, etc. Però aquesta tendència començaria 
a entelar-se com a conseqüència de múltiples circumstàncies que comencen amb la decisió municipal que calia 
redactar un nou projecte de construcció del CEM la Bordeta, que ja havia estat adjudicat al Secretariat. 

A continuació, la Sra. Lluïsa Erill desgrana el procés de concessió i construcció del CEM la Bordeta. Al 2002, el 
Secretariat es presenta al concurs per a la construcció d’un poliesportiu a la Bordeta i ofereix una inversió inicial 
de 3.906.587 € amb un projecte de gestió de 30 anys. Mesos després de la licitació, arriba una queixa d’un 
equipament de titularitat municipal, l’Escola Bressol l’Esquirol, i de l’associació de mares i pares. S’inicia una 
campanya de protesta per la reducció de les hores d’insolació del pati escolar com a conseqüència de la futura 
construcció de l’equipament esportiu. L’Ajuntament de Barcelona acaba donant la raó a la comunitat educativa 
i demana al Secretariat al novembre del 2002 la realització d’un nou projecte. El Secretariat, lluny de denunciar 
l’Ajuntament, encarrega un segon projecte de poliesportiu que no té res a veure amb l’anterior.

El nou projecte té les següents grans diferències en relació amb el projecte guanyador del concurs:
• Redueix la superfície inicial de 5.669 m2 als definitius 4.453 m2 que s’acaben construint, la qual cosa 
representa una disminució del 27 %.
• Genera un sobrecost d’1.400.000 €, que caldrà finançar amb un segon crèdit bancari.
• Obliga el Secretariat a aportar dels seus estalvis 636.000 € per poder obrir al públic la instal·lació.

A partir d’aquesta gran operació, el Secretariat queda compromès per al futur malgrat les condicions favorables 
que representarà el nou model de contracte de l’altre poliesportiu que gestiona, el CEM l’Espanya Industrial.

L’Ajuntament de Barcelona, conscient que aquesta seria sempre una instal·lació deficitària, històricament ha 
reequilibrat aquest dèficit i s’ha fet càrrec dels subministraments. Continua la Sra. Lluïsa Erill i remarca que, en 
tots aquests anys, les diverses gerències del Districte han reconegut la bona gestió per part del Secretariat. En 
aquest context, la situació de pandèmia ha agreujat molt la situació, que ja era precària, ja que ha significat el 
tancament dels centres esportius i dels centres cívics, la reducció dels tallers de Cotxeres-Casinet i la suspensió 
temporal del lloguer d’espais. 

La gravetat de la situació ha motivat que l’Executiva s’ampliés a les persones que van integrar executives anteriors 
i que s’iniciessin converses amb l’Ajuntament per explorar vies de solució definitives. En aquest sentit, destaca 
que hi ha una bona predisposició per la part municipal. En cas que no s’arribés a bon port, el Secretariat es veuria 
forçat a presentar un concurs de creditors.

Després de presentar tot l’històric que ha conduït a l’escenari actual, la Sra. Lluïsa Erill demana consentiment a 
l’assemblea per avançar cap a un possible rescat del CEM la Bordeta i, en cas que la situació fos desfavorable, 
poder executar un concurs de creditors, i les entitats l’aproven sense cap objecció. Finalment, la Sra. Lluïsa Erill 
posa en valor la tasca que s’ha portat a terme per part de tot l’equip del Secretariat i, especialment, de la Sra. Neus 
Anglès com a gerent i agraeix el compromís i la feina feta fins ara.

A continuació pren la paraula la Sra. Neus Anglès, gerent del Secretariat, per explicar més detalladament alguns 
aspectes. Pel que fa a la part econòmica, puntualitza que el Secretariat ha efectuat una inversió total per la 
construcció del CEM la Bordeta de gairebé 6 milions d’euros. Actualment queden 1,2 milions per pagar d’aquest 
crèdit. La situació de pandèmia ha significat una sotragada molt important: el tancament de tres mesos i mig 
va significar que els ingressos del Secretariat passessin a ser zero, però es van continuar pagant els impostos 
(seguretat social, IRPF...), els crèdits bancaris, etc. A més, el Secretariat va entrar en ERTO i durant aquest 
període es va intentar mantenir el contacte amb les persones abonades (classes virtuals, comunicacions diverses, 
etc.). També fa una repassada de totes les incidències amb el SEPE, que han significat una pressió afegida. 
També recorda que els centres esportius van tancar un total de quatre vegades, i que els dies de tancament s’han 
retornat a les persones abonades i que el període de pandèmia ha significat una reducció del nombre de persones 
abonades que arriba al 40 %. Ara s’ha recuperat l’activitat amb restriccions, però les xifres d’abonaments són molt 
inferiors i, per tant, els ingressos també ho són. 
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La Sra. Neus Anglès exposa que s’han impulsat diverses accions: moratòries de crèdits, ajornament d’impostos, 
prorrateig de pagues extra a la plantilla, etc. Les converses amb l’Ajuntament s’han intensificat a partir de 
l’agreujament de la situació i es constata la necessitat de trobar solucions definitives ja que el CEM la Bordeta 
serà sempre una instal·lació deficitària. Pel que fa al CEM l’Espanya Industrial, recorda que la concessió està a 
punt de vèncer i que sembla que el nou plec sortirà al 2022. El Secretariat té pendent un compromís d’inversió de 
700.000 € per poder tornar-se a presentar a aquest concurs. Remarca, finalment, que en cas que l’Ajuntament de 
Barcelona no ofereixi una solució definitiva, el Secretariat es veurà abocat a fer un concurs de creditors.

2. Torn obert de paraules.

A continuació, dona pas al torn obert de paraules. Pren la paraula el Sr. Pep Ribas, de la CAL, i exposa que aquest 
escenari és previ a la pandèmia i que s’arrossega des de fa molts anys, en el moment que l’Ajuntament reconeix 
que el CEM la Bordeta és una instal·lació deficitària. La gestió del CEM l’Espanya Industrial ha permès anar tapant 
forats, sempre amb un equilibri molt precari. Opina que si el Secretariat no es pot presentar al concurs del CEM 
l’Espanya Industrial, el Secretariat actual desapareixerà, no podrà donar cap tipus de servei i perdrà el seu paper 
d’incidència i cohesió del territori. 

A continuació, intervé el Sr. Jordi Suñé, de Mercat Nou Magòria, i comenta que caldrà emprendre accions populars 
per salvar el Secretariat i que si l’Ajuntament no actua, el paper de les entitats serà el de la pressió popular.

Intervé el Sr. Ricard López, d’APSOCECAT, i demana si s’ha valorat allargar la concessió del CEM l’Espanya 
Industrial. La Sra. Neus Anglès recorda les diverses opcions que s’han posat damunt de la taula en les converses 
amb l’Ajuntament i remarca que un punt clau és que el Secretariat es pugui presentar al concurs del CEM l’Espanya 
Industrial i guanyar-lo.

El Sr. Jordi Fexas, membre de la Comissió Executiva anterior, insisteix en la necessitat de visualitzar els diversos 
escenaris que es plantegen: el primer, que el Secretariat hagi d’acabar presentant un concurs de creditors perquè 
la situació no es resol favorablement. Un altre escenari seria acordar amb l’Ajuntament una solució definitiva. En 
qualsevol cas, considera que hi ha d’haver el reconeixement del deute i del dèficit estructural que es correspondria 
d’uns beneficis que no han arribat mai. També s’haurà de decidir si, arribat el cas, el Secretariat es torna a 
presentar o no al nou plec del CEM la Bordeta. Constata que hi ha molts escenaris oberts i que en els propers 
mesos s’hauran de prendre decisions importants, que segurament significaran la reformulació del Secretariat.

Seguidament intervé el Sr. Jordi Falcó, del Centre Social de Sants, que comenta que s’ha de posar en valor que 
la gestió d’equipaments per part del Secretariat ha generat uns beneficis que han revertit al territori i a les entitats. 
Opina que l’Ajuntament està obligat a desencallar la situació i no descarta la via de la mobilització popular.

El Sr. Rafa Vázquez, dels Castellers de Sants, insisteix que és molt important la via de la pressió popular durant 
aquest període de converses amb l’Ajuntament.

En la mateixa línia, el Sr. Agus Giralt, de la Lleialtat Santsenca, afegeix que la reivindicació de les entitats és 
important que es faci en aquest moment que les negociacions estan obertes.

Seguidament, el Sr. Jordi Suñé, del Portal El 3, recorda que al cap d’una setmana es farà Firentitats i que pot ser 
un bon moment perquè les entitats facin públiques les seves reivindicacions.

El Sr. Quim Garreta, de la taula d’esports, exposa que la força d’aquests barris és la força de les entitats i que el 
Secretariat no es pot perdre i les entitats l’hauran de defensar. 

El Sr. Albert Forcades, de l’Associació Més Junts, sempre anem Més Lluny, insisteix que cal que hi hagi una bona 
coordinació de les accions.

A continuació pren la paraula la Sra. Lluïsa Erill i recorda el calendari de reunions previst i que es mantindrà un 
flux d’informació amb les entitats perquè tinguin coneixement de l’evolució de la situació, així mateix planteja que 
s’impulsarà un manifest perquè les entitats expressin el seu suport al Secretariat.
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Intervé el Sr. Parisi, l’anterior gerent del Secretariat, i considera que cal endreçar les accions al calendari i aprofitar 
l’impacte de Firentitats. Suggereix que prèviament a aquesta activitat es pugui fer una reunió per coordinar les 
properes accions. Encoratja la gerència i l’equip tècnic en la tasca que estan desenvolupant.

La Sra. Anna Rodà, del Col·lectiu d’Artistes de Sants, comparteix l’experiència del Col·lectiu amb les finestres de 
les Cotxeres de Sants, una problemàtica que es va arrossegar durant molts anys i que no es va desencallar fins 
que es va fer una mobilització popular. 

A continuació, hi ha diverses intervencions en relació amb les característiques d’aquesta mobilització, quin lema 
ha de tenir, el calendari, com es coordina tot, la viralitat a xarxes socials, etc. Les entitats acaben acordant el lema 
#SalvemelSecretariat, s’emplaçarà les entitats a una nova reunió per validar el manifest, també es farà una nota 
de premsa als mitjans de comunicació local per informar quina és la situació i s’aprofitarà Firentitats per fer difusió 
d’aquesta situació.
Finalment, la Sra. Lluïsa Erill agraeix la participació de totes les entitats a l’assemblea i la dona per finalitzada a 
dos quarts de nou del vespre.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

Dia 2 de novembre del 2021
SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

ACTA

A l’Auditori de les Cotxeres de Sants s’inicia el dia 2 de novembre del 2021, sent les set del vespre, l’assemblea 
general ordinària convocada per la Comissió Executiva del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta, presidida per la Sra. Lluïsa Erill i Albajés, presidenta de l’entitat, a qui acompanyen els membres de la 
Comissió Executiva Sra. Assumpta Sogas i Figueras, Sra. Carme Bernet i Viñas, Sr. Josep Espín i Morales, Sr. 
Oleguer Forcades i Rabassa i Sr. Josep Ribas i Xarles, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 27 de novembre del 2020.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 20 de maig del 2021.
3. Informe de gestió de l’any 2020, torn de paraules i aprovació, si s’escau.
4. Informe de les Comissions.
5. Admissió de nous col·lectius.
6. Baixa d’entitats.
7. Pla de treball de l’any 2021, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
8. Resolució sobre la concessió del CEM la Bordeta i aprovació, si s’escau.

9. Torn obert de paraules.

La Sra. Lluïsa Erill dona la benvinguda a les cinquanta persones assistents que representen les trenta-sis entitats 
assistents. Inicia l’assemblea recordant que al 2020 es va celebrar també l’assemblea al novembre, però de 
manera telemàtica, ja que així ho van imposar les restriccions sanitàries de la pandèmia i que, ja al 2021, al maig 
es va celebrar una assemblea extraordinària per compartir quina era la situació del Secretariat.

A continuació, agraeix la presència a les persones invitades: Dolors Cartañà, excap d’Administració del 
Secretariat; Mercè Balada, extècnica de Cotxeres-Casinet; Quim Garreta, de la Taula d’Esports; Montserrat Pla, 
de la Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec; Neus de Haro, consellera de Junts x Catalunya a Sants-Montjuïc; 
Ton Martínez, conseller d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sants-Montjuïc; Marina Berruezo, consellera de 
Barcelona en Comú a Sants-Montjuïc, Jaume Gaixas, conseller de Barcelona en Comú a Sants-Montjuïc.

Excusen la seva absència Marga Ortega, de Cotxeres-Casinet i Àngels Boix, consellera del Partit dels Socialistes 
de Catalunya a Sants-Montjuïc. També excusen la seva absència les entitats Associació Cultural Viu el Teatre i 
Amics dels Gossos de Sants.

Hi assisteixen les entitats següents:
A.C.M.L. EL 3 PORTAL DE NOTÍCIES SANTS-MONTJUÏC - AMICS DE LA HISTÒRIA I DE LES TRADICIONS 
D’HOSTAFRANCS - AMPA ESCOLA LLORET - ASOCIACIÓN CULTURAL BALLET INTERNACIONAL DANZANTES DE 
TIJERAS EUROPA - ASOCIACIÓN CULTURAL DE COMUNICACIÓN DEL FOLKLOR BOLIVIANO - ASSOCIACIÓ ALUMNI 
MDP (MARE DEL DIVÍ PASTOR) ESCOLA JOSEP TOUS - ASSOCIACIÓ CULTURAL AMAZONES - ASSOCIACIÓ CULTURAL 
FOTOCONNEXIÓ - ASSOCIACIÓ DONAR VEU A LA MEMÒRIA - ASSOCIACIÓ LÚDICA SANTS-NIGGURATH - ASSOCIACIÓ 
MÉSJUNTS SEMPRE ANEM MÉS LLUNY - BANDA-MAJORETS-COUNTRY TRIANGLE DE SANTS - BÀSQUET ATENEU 
MONTSERRAT BAM - CASTELLERS DE SANTS - CENTRE SOCIAL DE SANTS - CLUB CAMINS ESPORTIUS DE SANTS - 
CLUB CICLISTA CATALUNYA BARCELONA - CLUB ESPORTIU HANDBOL BCN-SANTS – COL·LECTIU CONSELL LOCAL 
PER LA REPÚBLICA CATALANA - COL·LECTIU D’ARTISTES DE SANTS - COMISSIÓ DE FESTES DEL C/ VILARDELL 
HOSTAFRANCS - COMUNIDAD PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO BOLIVIA ESPAÑA CATALUNYA (CPEB) - 
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA CAL - COORDINADORA D’ENTITATS PER LA 
LLEIALTAT SANTSENCA - DIABLES DE SANTS - EL GRA DE BLAT - ESCOLA PROA - FED. D’ASSOCIACIONS, ENTITATS 
I COMISSIONS D’HOSTAFRANCS FAECH - FUNDACIÓ RANDA LLUÍS M. XIRINACS - FUNDACIÓN DIABETESCERO 
CATALUNYA BARCELONA - ÒMNIUM CULTURAL. SEU TERRITORIAL SANTS-MONTJUÏC - PLATAFORMA D’AFECTATS 
PER LA HIPOTECA (PAH) - SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA - SMCL SANTS 3 RÀDIO - SOCIETAT ESPORTIVA 
MERCAT NOU MAGÒRIA - UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA UEC SANTS.
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1.   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 27 de novembre del 2020.
Es posa a votació l’acta de l’assemblea general ordinària del 27 de novembre del 2020, que queda aprovada per 
unanimitat.

2.   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 20 de maig del 2021.
Es posa a votació l’acta de l’Assemblea General Extraordinària del 20 de maig del 2021, que queda aprovada per 
unanimitat. 

3. Informe de gestió de l’any 2020, torn de paraules i aprovació, si s’escau

La Sra. Lluïsa Erill inicia l’informe de gestió i anuncia que està totalment marcat per la pandèmia d’abast mundial 
que va impactar de manera sobtada al mes de març del 2020, una pandèmia que va aturar la vida associativa i 
que, pel que fa al Secretariat, va suposar un sotrac econòmic molt important. 

Continua recordant que al 2020 el Secretariat ha tornat a ser la federació territorial d’entitats més gran de la ciutat 
de Barcelona, amb 314 entitats associades, tot i que es trenca la tendència ascendent fins al 2019, que s’atribueix 
a l’impacte de la pandèmia, que ha afeblit algunes entitats. Al 2020, es van establir trobades virtuals amb les 
entitats associades per compartir necessitats durant la situació de pandèmia. Pel que fa als serveis, es van veure 
reduïts notablement ja que les activitats es van paralitzar i la represa va ser progressiva a partir del juny del 2020.

En l’àmbit de la coordinació associativa, repassa la feina de la taula intercultural, la taula d’esports i la taula social 
durant el 2020, i destaca especialment la tasca de les entitats de la taula social, que van atendre les necessitats 
de les famílies i els diversos col·lectius més vulnerables. Seguidament, exposa que la Bordeta en Dansa i 
l’Expressa’nts es van suspendre al 2020, tot i que activitats com els Jocs Florals, el Correllengua i la Marató de 
TV3 es van tirar endavant amb formats adaptats a les restriccions sanitàries. En relació al projecte Aprenem 
Compartint, destaca que no es va aturar durant la pandèmia, ja que es considerava vital continuar donant suport 
als infants i joves i també a les famílies. Al mateix temps, destaca que hi ha monitors del projecte que prèviament 
n’havien estat alumnes i després van fer-hi voluntariat, de manera que es tanca el cercle.

Pel que fa a la gestió dels centres cívics Cotxeres-Casinet, hi va haver una paralització total de l’activitat durant 
els tres primers mesos. Progressivament es van reprendre algunes activitats amb controls estrictes d’aforament 
com el Cinema a la fresca, exposicions i programacions puntuals de teatre. Activitats com Firentitats i la Marató 
de cinema fantàstic i de terror no es van poder fer de manera presencial però es van fer virtualment. Destaca la 
reducció dràstica de la programació de tallers, a l’octubre es fan 100% en format telemàtic. També recorda que el 
juny del 2020 va significar el punt i final al model de cogestió de Cotxeres-Casinet amb la signatura del conveni 
de gestió cívica. 

La Sra. Lluïsa Erill segueix explicant que els centres esportius van haver d’afrontar tres tancaments totals de 
l’activitat i un quart tancament en què l’única activitat interior permesa era la piscina, aquestes restriccions 
d’aforament van impulsar l’habilitació d’espais exteriors per a la pràctica esportiva i la programació d’activitats 
outdoor, així com la reserva prèvia de les sessions. Destaca que la incertesa i els tancaments successius dels 
centres esportius van provocar una pèrdua del 40 % de les persones abonades.

En l’àmbit econòmic, exposa que al 2020 el Secretariat ha hagut de fer front a una complexa situació econòmica 
per l’impacte dels tancaments dels equipaments i per la reducció total dels ingressos derivats dels confinaments. 
Aquest context va provocar la sol·licitud d’una moratòria dels crèdits de la Bordeta i haver d’augmentar la contenció 
de la despesa. Com a mesures excepcionals es va contenir la inversió en les instal·lacions, així com l’ajornament 
dels pagament a proveïdors, pagues de personal prorratejades i accés a crèdits per fer front a la situació, a banda 
de presentar diferents expedients de regulació temporal per a la totalitat de la plantilla. Paral·lelament, es van 
aturar les ajudes econòmiques a projectes puntuals de les entitats i el descompte en el servei de taules, cadires 
i tarimes.

Finalment, reconeix 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, recorda les persones relacionades amb 
l’associacionisme dels nostres barris que ens han deixat per sempre. Al 2020, recorda Josep Romeu, activista 
i president d’Amics de la Bordeta; Lleonard Armentano, activista vinculat a la CAL, Òmnium Sants-Montjuïc i a 
Sants-Montjuïc per la Independència; Amadeu Soler, expresident de la Federació Festa Major de Sants; Jaume 
Batiste, de l’Aula de teatre de la Institució Montserrat; Manuel Subirà, fundador de l’Escola Proa i farmacèutic 
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de la Bordeta; Llorenç Pallarès, expresident del Club Deportiu Sants, Jordi Duixans, de l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs i Eusebi Jiménez, activista del barri. I al 2021, Albert Morén, de l’Associació de Malalts Mentals de 
Sants-Montjuïc; Blas Membrives, president de la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i Ferran Salla, expresident 
de la FAECH i de l’entitat Traginers d’Hostafrancs. 

S’obre un torn de paraules sense cap intervenció. Seguidament es posa a votació l’informe de gestió, que queda 
aprovat per unanimitat. 

4.   Informe de les comissions
Pren la paraula la Sra. Carme Bernet, que recorda 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 i 
formatiu i, de manera molt destacada, de promoció i foment de la cultura tradicional i popular catalana. Comenta 
que el més destacat del 2020 és que tres comissions de treball ja tenen personalitat jurídica pròpia, els Castellers 
de Sants, els Diables de Sants i el Col·lectiu d’Artistes de Sants. Comenta que aquestes tres entitats i les tres 
comissions restants (Gegants de Sants, Comissió de sardanes i les aules obertes) han vist reduïda pràcticament 
en la seva totalitat l’activitat. Així mateix, informa que aquesta situació de paralització ha suposat que l’Aula oberta 
d’Hostafrancs hagi desaparegut.

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

Es posa a votació l’admissió dels nous col·lectius i s’admeten per unanimitat les entitats següents: Associació 
Alumni MDP (Mare del Diví Pastor)-Escola Josep Tous, Associació Cultural Amazones, Associació Donar Veu a 
la Memòria, Associació MésJunts sempre anem més lluny i Col·lectiu Consell Local per la República Catalana.
No assisteixen les entitats: Associació Catalana per al Parkinson, FACUA Catalunya i Unió de Radioaficionats de 
Barcelona i Baix Llobregat – URBBLL. Per tant, aquestes entitats queden pendents d’adhesió per a la propera 
assemblea general d’entitats.  

6. Baixa d’entitats
Continua el Sr. Forcades comunicant la baixa d’entitats: Associació AISAR, per l’Atenció i Serveis al Col·lectiu 
d’Infermeria, Associació Blaugranes en cadira de rodes i amb problemes de mobilitat, Associació Catalana pel 
desenvolupament social “Més lluny”, Associació d’Investigació i Experimentació Teatral, EL TATANET Associació 
per a la criança compartida, Associació Cultural L’Ull i l’Ai, Club Clowns Cultural, Barcelona Esperanto-centro, 
Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc (ADSM), Associació Cultural Sala Alternativa de Teatre la Casona, 
Orientalia Associació per a la integració i la fusió cultural, Aula Oberta d’Hostafrancs.

7.   Pla de treball de l’any 2021, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
Pren la paraula la Sra. Lluïsa Erill i en primer lloc reconeix que el 2021 ha estat un any clau per iniciar la recuperació 
tant de l’activitat associativa com de la situació econòmica del Secretariat. La progressiva millora de la situació 
sanitària ha fet possible la represa de l’activitat als equipaments culturals i esportius que gestiona el Secretariat.

Pel que fa als serveis a les entitats, destaca que encara no s’han recuperat l’ajut econòmic a activitats puntuals ni 
el descompte en el lloguer de tarimes, taules i cadires. En l’àmbit de les activitats en què el Secretariat participa 
conjuntament amb altres entitats, comenta que s’han tirat endavant els Jocs Florals, el Correllengua i la Bordeta 
en Dansa, i la Marató de TV3, que se celebrarà al desembre. També destaca el projecte Aprenem compartint, que 
al 2021 va recuperar la presencialitat i, fins i tot, va programar un casal d’estiu.

Pren la paraula el Sr. Josep Espín per presentar les línies de treball de la taula social al 2021, que s’han centrat a 
donar visibilitat a la feina de les entitats de la taula i a fer incidència política. Destaca que al primer semestre del 
2021 es va fer una campanya a xarxes socials amb vídeos de totes les entitats de la taula social.
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A continuació, la Sra. Sunta Sogas pren la paraula i explica que la taula intercultural ha allargat el Pla de treball 
2019-2020 a causa de la situació de pandèmia. Repassa els diversos objectius i àmbits de treball de la taula 
intercultural.

Seguidament, el Sr. Quim Garreta de la taula d’esports exposa que el 2021 es presenta com un any complicat i 
encara fortament marcat per la pandèmia. S’ha continuat impulsant el projecte SantsEsports, s’ha donat suport a 
les entitats de la taula d’esports per resoldre les necessitats específiques d’ubicacions per a la pràctica esportiva i 
s’ha obert el projecte a nous espais i escoles.

En l’àmbit de l’ús social del català, pren la paraula el Sr. Pep Ribas i comenta els diversos projectes que fomenten 
que el català tingui més presència: es tracta del Projecte Parlem, el Xerrem i el Correllengua, que són tres iniciatives 
amb una llarga trajectòria al territori per al foment del català.

A continuació, la Sra. Lluïsa Erill fa un repàs de la represa de l’activitat presencial als centres cívics Cotxeres-
Casinet, fent menció especial de les activitats que van canviar de format a causa de les restriccions sanitàries. 
Fa referència al Carnaval, que es va substituir per una exposició a l’auditori de les Cotxeres de Sants. Pel que fa 
a la Pau sense Treva, comenta que es van reforçar els espectacles infantils i que es van substituir els tallers de 
l’auditori per un magnífic campament reial organitzat pel teixit associatiu. Finalment, comenta que Firentitats va ser 
el punt d’inflexió de la recuperació de l’activitat associativa, una jornada festiva i de retrobada.

Seguidament, la Sra. Lluïsa Erill recorda que al 2016 es va fer una revisió del cens d’entitats del Secretariat. 
En aquell moment es va determinar que en el període de cinc anys les entitats que no complien determinats 
requeriments deixarien de tenir drets polítics, recorda que al 2021 caldrà acabar de completar aquest procediment.

La Sra. Lluïsa Erill obre un torn obert de paraules. Intervé l’entitat Amazones, que demana com podria participar a 
la taula intercultural i la Sra. Sunta Sogas li comenta que la convocaran a la propera reunió plenària. Seguidament, 
el Col·lectiu d’Artistes de Sants puntualitza que durant el 2020 l’entitat va tenir una gran activitat a les xarxes socials 
a través de més de 3.000 vídeos, i des de la mesa es rectifica aquesta informació i es posa en valor l’important 
paper que la cultura ha tingut durant el període de confinament.

Es posa a votació el pla de treball del 2021, que queda aprovat per unanimitat.

8. Resolució sobre la concessió del CEM la Bordeta i aprovació, si s’escau.
Pren la paraula la Sra. Neus Anglès, gerent del Secretariat, per repassar quina és la situació prèvia que ha conduït 
fins al moment actual en relació amb el CEM la Bordeta i com la pandèmia ha agreujat la fragilitat econòmica del 
Secretariat. Se centra en el moment actual i explica que les converses amb l’Ajuntament han avançat favorablement 
i que l’informe d’auditoria de l’Institut Barcelona Esports i  dels auditors del Secretariat coincideixen per trobar una 
solució definitiva, que passa per la resolució de mutu acord entre el Secretariat i l’Ajuntament de Barcelona. Això 
significaria que quan es signi la resolució de mutu acord el Secretariat deixaria de gestionar el CEM la Bordeta i es 
convocaria un nou plec per a la gestió d’aquest centre esportiu, al qual podríem presentar-nos si les condicions es 
consideressin favorables. Aquest acord implica que l’Ajuntament percep els actius fixos de la instal·lació i subroga 
les obligacions pendents d’aquesta. 

Aprofita per agrair la bona disposició de totes les parts implicades per resoldre definitivament aquesta situació i 
insisteix que aquesta és la via perquè el Secretariat pugui ser sostenible i continuar treballant per al territori i les 
entitats.

Es posa a votació la resolució de mutu acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Secretariat d’Entitats sobre el 
CEM la Bordeta i s’aprova per unanimitat. Per tant, es faculta la Comissió Executiva per a la tramitació d’aquest 
procediment.

9. Torn obert de paraules
Seguidament, s’obre el torn de paraules general, sense cap intervenció. Abans de tancar l’acte, la Sra. Lluïsa Erill 
recorda l’última edició de Firentitats, que va ser una gran jornada de l’associacionisme dels nostres barris, i agraeix 
a les persones treballadores la implicació i el compromís amb el projecte. Dona pas a la projecció d’un vídeo sobre 
l’edició de Firentitats al 2021 i a un quart de nou del vespre es tanca l’assemblea.
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GUIA DE SERVEIS

Fotocòpies*

Durant l’any 2021, el Secretariat ha realitzat un total de 4.676 fotocòpies; el valor econòmic del 
servei ha estat de 280,56 €. El total d’entitats que l’han utilitzat ha estat de 10.
El nombre de fotocòpies és lleugerament superior al de l’any passat, tot i que encara queda 
molt allunyat de dades anteriors a la pandèmia.

Associació formes, espai comunitari formació permanent “la Troca “  1.175
Aula oberta a Sants         136
Coral Sant Medir         500
Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs FAECH 160
Federación AICE Asociaciones de Implantados Cocleares de España 100
S.M.C.L. - Sants 3 Ràdio        2.000
Sants Establiments Units        100
Sexeducación Catalunya        150
Unió Excursionista Sants - UEC       325
Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva     30

TOTAL          4.676

*Servei acordat amb el Consell Municipal del Districte Sants-Montjuïc.

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.

S.M.C.L. - Sants 3 Ràdio        1

Servei de carpes

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

Òmnium Sants-Montjuïc
Coral Sant Medir
El Bus de la Sang
Casal Independentista Jaume Compte
Espai d’Adolescents la Clau
Comissió Festes plaça Fènix
Comissió Festes Rambla Badal
Assoc. Comerciants Creu Coberta
Esbart Ciutat Comtal
Handbol Bcn Sants
Fundació Avismón Catalunya
Espai Solidaritat Sant Medir
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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.

Casal Independentista de Sants - Jaume Compte
Escola Joan Pelegrí
Assoc. Veïns i Amics de Magòria
Plataforma d’afectats per la Hipoteca - PAH
Artixoc
Associació Comerciants Creu Coberta
Federació AICE
Parròquia de Sant Medir
Fundació Avismón Catalunya
Centre Cultural Estrelles Altes

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


