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Presentació

La Coordinadora
Com sempre hem fet, seguirem fent xarxa per seguir fent barri

Els anys van passant, les necessitats es modifiquen, els reptes són canviants,
els objectius són dinàmics però seguirem treballant amb les mateixes ganes i
il·lusions de sempre.
La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, és totes i cada una de les
associacions i entitats que la conformen; tothom en forma part. La Junta
Directiva és la responsable de dur a bon port allò que les seves associacions i
entitats li demanen; l’enfortiment de la Coordinadora és l’enfortiment de cada
una de les seves entitats.
Després de fer una llista dels reconeixements rebuts durant aquests anys,
d’objectius assolits i de reptes aconseguits seguim i volem seguir com el
primer dia.

La Junta Directiva
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
Poble-sec (Barcelona) 21 d’abril de 2016
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Junta Directiva 2016

Escollida en l’Assemblea General Ordinària del dijous 21 d’abril de 2016
La Junta Directiva es reuneix tots els dilluns de l’any.
És oberta a la participació de qualsevol veí o veïna del barri.
Els membres de la Junta Directiva són voluntaris i voluntàries i no perceben
cap retribució, ni econòmica ni en espècie

President d’Honor
Jordi Romeu i Barrera
President
Josep Guzmán i Vila
CERHISEC
Vicepresident
Enric Francés i Gaspar
Foment Excursionista de Barcelona
Secretària
Lídia Rodrigo i Llopis
Poble Sec per la Independència
Tresorer
Antoni Reig i Malla
Òmnium – Sants-Montjuïc

Vocals
Antoni Lasheras i Aliaga
Artistes Plàstics del Poble Sec
Catalina Gómila i Estany
Chiara Bombardi
La Cultural del Seco
Javier Velasco i Quirós
Geganters i Grallers del Poble Sec
Josep M. Bernat i Montesinos
Club de Bàsquet Sant Antoni – Poble Sec
Manel Diéguez i Alonso
Els Amics de la Plaça Santa Madrona
Marta Traveria i Martínez
Castellers del Poble Sec
Marc Ciurdariu
Alerta Poble-sec
Màxim Montori i Sánchez
Associació de Places de la Ciutat del Teatre
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Programa d’Actuació 2016
Amb aquest Programa d’Actuació volem donar a conèixer, de forma entenedora, allò
que ha estat i és la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, en la qual mai ens hem
apartat de la línia d’assolir els objectius marcats en els nostres estatuts:
•
•
•
•
•

•

Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana.
Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular,
català i democràtic.
Col·laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana en els seus
diversos aspectes: social, urbà, esportiu i altres.
Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l'accés a la cultura.
Promocionar tota classe d'activitats de caire general i d'interès col·lectiu per
als veïns i veïnes del barri, així com treballs de recerca i publicacions que
divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats en els
apartats anteriors.
Afavorir la inclusió social de col•lectius en risc i afavorir la convivència i la
participació.

Per a l’any 2016 ens proposem continuar treballant al barri i per al barri:
• Representant, institucionalment, la xarxa d’entitats adherides.
• Representant, institucionalment, el barri.
• Donant suport a les associacions i entitats adherides i a totes les del barri.
• Organitzant i donant suport a les festes tradicionals i populars catalanes.
• Proporcionant serveis i suport a la comunitat.
• Organitzant i desenvolupant nous programes socials, a més de seguir fent
créixer els ja existents.
• Gestionant equipaments municipals.
Síntesi
1. Continuarem donant suport a les iniciatives que ja s’estan realitzant adreçades
a proporcionar un major impuls dels processos participatius i a fomentar la
participació de la ciutadania. Des de la Coordinadora pensem que la millora
de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri s’aconsegueix amb
l’enfortiment de la xarxa associativa del Poble-sec.
2. Continuarem afavorint la incorporació de noves associacions i entitats
com a membres de la Coordinadora, molt especialment la d’aquells
col·lectius amb major presència al barri, amb la voluntat de crear ponts de
diàleg que contribueixin a una millor relació i convivència entre els veïns i
veïnes, però fidels a la visió de la Coordinadora, com són el foment de
l'associacionisme, la democràcia, la participació ciutadana i comunitària,
la cohesió, la inclusió social i la interculturalitat, la convivència i el
civisme.
3. Donarem suport a tots els actes de caire cultural, entre d’altres: la Diada
de Sant Jordi, la Fira de Sant Ponç, La Flama del Canigó, la Diada Nacional
de Catalunya, etc.
4. Seguirem realitzant la Mostra d’Entitats del Poble-sec, degana a
Barcelona, a l’avinguda del Paral·lel, per promoure la major visibilitat de
la tasca que fan totes les associacions i entitats adherides a la
Coordinadora.
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5. Organitzarem el Lliurament del Premi Poble-sec, en la seva 7a edició, a la
persona, entitat o grup de fet que hagi portat el nom del Poble-sec més enllà
del barri. Aquest lliurament tindrà lloc en el marc del Sopar d’Entitats.
6. Celebrarem el Sopar d’Entitats, lloc de trobada de totes les associacions i
entitats membres de Coordinadora i de reconeixement a la tasca feta per cada
una d’elles, perquè entre totes conformem la Coordinadora. Estudiarem la
possibilitat d’un canvi d’ubicació atès l’èxit d’assistents dels anys anteriors
en què la sala d’actes del CC El Sortidor s’ha quedat petita.
7. Continuarem coordinant la Festa Major del Poble-sec, promovent la
participació cívica en les activitats i, alhora, fent d’interlocutors amb el
Districte de Sants-Montjuïc (Ajuntament de Barcelona) dels acords que es
prenguin en les reunions de treball per a la bona organització de la Festa
Major.
8. Intentarem recuperar la Festa Major de Santa Madrona (15 de març) per a
l’any 2017, coordinant els actes que diverses entitats i associacions facin per
a aquest esdeveniment.
9. En relació amb les associacions i entitats membres d’aquesta Federació,
continuarem proporcionant els serveis oferts des de la Secretaria, espai
de reunions a Casal Elkano i cercant sinergies comunes per dur a terme
els objectius individuals de cada una de les entitats que en formen part.
Proposta de la comissió de treball d’actualització dels preus de lloguer de
material i/o serveis:

Material i/o serveis

Preu unitari a partir del 21/04/2016

Fotocòpies b/n

0,04

Fotocòpies color

0,30

Lloguer de carpes

4,00

Lloguer de taules

2,00

Lloguer de faldons

1,00

Lloguer de barbacoa

25,00

Lloguer de l’equip de música

25,00
+ fiança de 100 € a retornar si l’equip OK
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10. També volem expressar el compromís de donar suport a la creació de
nous programes d’interès per al barri, sempre i quan tinguem
capacitat per fer-ho, i de continuar enfortint la relació amb les altres
federacions territorials del Districte de Sants-Montjuïc, la Unió
d’Entitats de la Marina, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, l’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla, etc.
11. Empoderarem totes les entitats adherides, especialment les de caire
cultural, per tal que siguin elles mateixes les que realitzin els actes, amb
el total suport de la Coordinadora.
12. En relació amb la Junta Directiva continuarem treballant per a
l’enfortiment i la renovació generacional de la Junta Directiva de
l’entitat, amb la incorporació de noves persones que assegurin la
continuïtat de la tasca desenvolupada durant aquests anys i que al
mateix temps hi aportin idees innovadores.
13. Renovarem el nostre compromís amb el Codi Ètic de les
Associacions, del qual som socis fundadors, i treballarem perquè sigui
un compromís al qual s’adhereixin altres entitats.
14. Complirem les obligacions legals de tota mena que ens
corresponguin i estudiarem la possibilitat de realitzar una Auditoria
Externa voluntària de l’Estat de Comptes.
15. La Junta Directiva es compromet amb el finançament de l’entitat:
cercant noves vies de finançament, estudiant com augmentar els
recursos propis i valorant com reduir les despeses. Tot plegat, amb
l’objectiu final de mantenir el nivell d’activitat i de serveis prestats,
tant als nostres associats, com als veïns i veïnes del barri. També es
compromet a signar nous convenis de col·laboració amb altres
estaments públics i privats per tal de dur a terme nous projectes i/o
l’ampliació dels existents al barri.
16. Promourem la Festa Solidària al barri, per tal de recaptar fons per
als programes de suport i serveis a la comunitat de la
Coordinadora, per la qual cosa intentarem aconseguir la cessió d’espai
d’algun teatre o sala i l’actuació desinteressada d’artistes i personalitats
coneguts de les arts escèniques. Durant l’any 2016 està previst
realitzar, almenys, un Concert Solidari.
17. Crearem un grup de treball per buscar formes de finançament, i
valorarem la possibilitat de crear quotes o preus per als serveis que
s’ofereixen.
18. Crearem el grup anomenat “Col·laborador”, format per persones
físiques que volen aportar fons econòmics a qualsevol dels
programes de servei i suport a la comunitat o a les activitats de
caràcter cultural.
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19. Realitzarem tots els tràmits per aconseguir la Declaració d’Entitat
d’Utilitat Pública, per tenir encara més credibilitat, així com avantatges
econòmics per a l’obtenció de finançament.
20. Mantindrem el nivell de presència institucional (convenis de
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i amb d’altres institucions
públiques i privades) i de proactivitat en els consells municipals de
participació de l’Ajuntament i del Districte (Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona, Consell de Ciutat, Consell Ciutadà de
Districte, Consell de Barri, i d’altres consells sectorials), sense oblidar el
Consell d’Associacions de Barcelona del qual som membres
fundadors.
Serem presents i tindrem una actitud proactiva en qualsevol
comissió, grup de treball, etc. que afecti en la seva totalitat o en part
el Poble-sec.
21. Els serveis i el suport a la comunitat mantindran el seu
protagonisme, tant des de la Comissió de Seguretat Ciutadana, que
continuarà col·laborant amb l’Àrea de Convivència, Civisme i
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona treballant per la defensa i la
convivència dels drets de tothom que viu i treballa al barri, com formant
part de la Taula de Convivència, i en l’organització i suport de
programes (Banc de Sang i Teixits, Sopars d’Opinió, etc.).
22. Continuarem impulsant els programes de servei i suport a la
comunitat, amb els seus tres grans eixos d’intervenció: infància, adults i
gent gran, mitjançant els programes: Espai de la Infància, Pla
d’Acollida Poble-sec per a Tothom, Acompanyament a la Gent Gran
i Baixem al Carrer; al mateix temps, intentarem incrementar els serveis
per poder arribar a més usuaris.
També intentarem continuar gestionant el programa municipal del
Districte de Sants-Montjuïc, La Cuina del Món.
23. Continuarem realitzant el Nadal Solidari, l’Arribada del Patge Reial i
la Recollida de Joguines durant les Festes Nadalenques.
24. Continuarem donant impuls al Pla Comunitari Poble-sec, afavorint la
incorporació de nous col·lectius i nous veïns i veïnes amb l’objectiu
últim de millorar els ja de per si bons resultats dels darrers set anys
expressats en la feina feta per les seves comissions de treball.
25. Potenciarem la figura del “Voluntari”, donarem més visibilitat a
aquesta tasca desinteressada de molts veïns i veïnes en tots i cada
un dels programes que porta a terme la Coordinadora. Per això
volem mantenir el Dia del Voluntari al Poble-sec, i donar li tot el
reconeixement que es mereix.
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26. Continuarem posant a disposició de les associacions i entitats, així
com dels veïns i veïnes del barri, els espais i equipaments del
Poble-sec gestionats o cogestionats per la Coordinadora: Casal
Elkano, Casal Concòrdia, Centre Cívic El Sortidor i Pista Poliesportiva
Les Tres Xemeneies.
Ens proposem millorar-ne la dinamització i augmentar-ne el nombre
d’usuaris.
27. Tindrem molt en consideració tots els serveis municipals existents al
Poble-sec: el Centre Cultural Albareda, la Biblioteca Francesc Boix,
el CAP Les Hortes, Serveis Socials, escoles, instituts, etc.
28. Intentarem recuperar el Butlletí Electrònic periòdic que s’enviarà a
tothom que ho desitgi amb la difusió de tots els actes que es facin al
Poble-sec.
29. Enfortirem la imatge de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec dins
i fora del barri.
30. Continuarem fent difusió de tot allò que fem i es faci al Poble-sec:
actualitzant el web www.poblesec.org, enfortint la nostra presència a les
xarxes socials Facebook i Twitter, promocionant el bloc i mantenint el
compromís de col·laboració amb la publicació Zona Sec.
31. Finalment, i tal i com hem vingut fent durant 2015, donarem ple suport
a la Comissió per la Recuperació del Palau de la Premsa, amb
l’objectiu que aquest singular edifici esdevingui un equipament de barri
per a ús dels veïns i veïnes del Poble-sec.
Ens comprometen a fer difusió d’aquesta reivindicació, en els
esdeveniments organitzats per La Coordinadora, (Diada de Sant
Jordi, Mostra d’Entitats, Festa Major, etc) i a recollir el màxim nombre
de signatures, sobre tot entre les associacions i entitats adherides
a la Coordinadora.
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Pressupost 2016

PRESSUPOST

2016

DESPESES
Consums
d'Explotaciò
Personal
Altres
despeses
Despeses
Financeres
TOTAL
DESPESES

402.253,00 100,00%

INGRESSOS
Produccio
propia
Patrocinadors
Subvencions

93.638,00
119.115,00
189.500,00

TOTAL
INGRESOS

402.253,00 100,00%

8.638,00
259.200,00

2,15%
64,43%

133.415,00

33,17%

1.000,00

0,25%

23,28%
29,61%
47,11%
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Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Programació 2016

Esdeveniments associatius al barri
Activitats
Campanya Nadal Solidari
Arribada del Patge Reial
Nit de Reis
AGO del Coop57
AGO del Consell d’Associacions de Barcelona
Diada Castellera a la Plaça de Santa Madrona
(Els Amics de la Plaça Santa Madrona)
Aplec de Santa Madrona (Parròquies del Poble-sec)
AGO de la FEDAIA
AGO de La Coordinadora
Diada de Sant Jordi al Poble-sec
Fira del llibre i de la rosa a la Plaça del Molino
AGO de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Fira de Sant Ponç
Diada de Can Bandarra (Castellers del Poble Sec)
Mostra d’Entitats del Poble-sec
Mostra Benestar i Salut
(Associació de Comerciants Poble-sec | Paral·lel
La Flama del Canigó i
La Nit de Sant Joan (CC El Sortidor)
Pregó
Festa Major
Trobada de plaques de cava, mostra de pintura i
col·leccionisme
Cuina del Món
Marxa de Torxes
Diada Nacional de Catalunya
Mostra d’Associacions de Barcelona
Sopar d’Aniversari i Premi Poble-sec
Diada de Tardor (Castellers del Poble Sec)
Campanya Nadal Solidari - Recapte d’Aliments i de
Joguines
Fira de Nadal
La Marató de TV3
(Parròquia de Lurdes i Els Amics de la Plaça Santa
Madrona)
Mostra de Comerciants, Artesans i Artistes del Poble-sec i
Paral·lel
(Associació de Comerciants Poble-sec – Paral·lel)
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2016
Fins el 5 de gener
4 de gener
5 de gener
20 de febrer
7 de març
13 de març
17 d’abril
21 d’abril
21 d’abril
23 d’abril
3 de maig
11 de maig
22 de maig
4 de juny
4 de juny

23 de juny
15 de juliol
del 16 al 27 de juliol
17 de juliol
?
10 de setembre
11 de setembre
? setembre
?
13 de novembre
De l’1 de desembre al
5 de gener 2017
Del 4 de desembre
al 6 de gener de 2017
17 i 18 de desembre

?

