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LÍNIES 2010. GRAU D’ASSOLIMENT

Línies de 2010

1
2
3
4
molt baix mitjà alt
baix

Consolidar i potenciar l’oferta de cicles
formatius i activitats rellevants en el marc de
l’Aula Josep Guinovart

x

Consolidar programa de tallers i extensió
d’aquesta programació amb les entitats

x

Consolidar la línia de suport a les activitats de
les entitats amb diversos recursos, cessió
d’espais, recursos humans, de comunicació, etc...

x

Millorar els espais del centres i especial
atenció als espais del Casinet
Implementar mecanismes de control
supervisió de les tasques de manteniment

5
molt
alt

x

i

Creació de programació estable d’espectacles
al teatre del Casinet
Millorar comunicació del projecte
Actualització dels criteris i normativa cessió
espais

x
x
x
x
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL 2010
La gestió del projecte Cotxeres-Casinet conté una gran diversitat de persones i entitats
implicades, com d’activitats i projectes que es desenvolupen, de totes elles destacarem
allò que ha representat un canvi substancial respecte anys anteriors.
Inversions Centres Cívics
L’any 2010 ha estat un any que ha dedicat un gran esforç d’inversió en el Centre Cívic del
Casinet d’Hostafrans. Per una banda s’ha fet una millora integral del teatre amb la
renovació de cortinatges, instal·lació focus i nou equip de so. També s’ha renovat el
mobiliari de les sales de tallers del centre.
Una altre aspecte a destacar és que arrel d’un pla d’ocupació de l’Ajuntament de
Barcelona, s’han pintat tots dos centres.

Tallers
Els centres cívics ofereixen als ciutadans i ciutadanes una amplíssima programació de
tallers que són un referent en l’oferta formativa, oferta que cada cop sedueix més
ciutadans que volen enriquir el seu temps de lleure amb tallers i cursos diversos. Aquesta
oferta any rere any s’actualitza per tal d’adequar-la a les noves tendències i per adequarla a les diferents franges d’edat que hi ha en els centres. L’excel·lència és la diversitat de
temàtiques que s’ofereixen: salut i creixement personal, expressió, expressió plàstica,
humanitats i ciències socials, recursos, informàtica i comunicació, entre d’altres.
L’oferta de tallers no només ofereix una formació de qualitat en múltiples disciplines sinó
que a més a més fa dels tallers un element relacional entre les persones que els realitzen.
S’ha continuat la política de realitzar tallers en col·laboració amb les entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, amb la incorporació del Casal Artesà en el darrer trimestre de
l’any.
Cal destacar que durant el darrer trimestre del 2010 hem tornat a fer rècord històric
d’inscripcions arribant 3.716 inscrits.
El 2010 dins del marc de la programació de tallers, l’Aula de Formació Josep Guinovart
i Grau, ha acollit vuit conferències i una demostració de tast de vins organitzada per
Denominació d’origen de Catalunya. L’Aula és un espai molt ben valorat que dóna
flexibilitat per integrar propostes formatives dins de la nostra programació.
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Programació activitats
El valor que més caracteritza i defineix la gestió dels centres cívics de Cotxeres i Casinet
és la implicació de les entitats en les activitats que es desenvolupen des de dues
vessants, per una banda per ser un projecte que acull diferents propostes d’activitats de
les entitats i els hi dóna suport i per l’altra la implicació en la programació dels centres,
que es canalitza fonamentalment a través de les comissions organitzadores.
Les comissions organitzadores són espais de treball on les entitats participen en la
preparació i disseny d’activitats que formen part de la programació dels centres cívics.
Pel que fa a la programació del 2010 destaquem un any més la celebració de Firentitats,
on les entitats disposen d’un espai privilegiat com la carretera de Sants, per poder fer
visible la tasca del teixit associatiu dels nostres barris.
També cal destacar de nou l’Open Internacional d’escacs amb una participació de 615
jugadors, batint el record de participació d’Espanya i convertint-se en el rànking de la
federació espanyola d’escacs en el primer classificat.
La Marató de Cinema Fantàstic i de Terror ha tornat a ser un èxit d’assistents, en
aquesta edició va haver un 40% més de públic durant la setmana.
Com a novetats més destacables és que el Cap d’any del Casinet ha passat a
organitzar-lo una entitat del barri i per tant ha deixat de formar part de la programació
pròpia dels centres. Per una altra banda l’últim trimestre del 2010 ha acollit una nova
activitat, Espectacles Infantils al Casinet d’Hostafrancs, que comptarà amb propostes
pels infants, en el format d’un diumenge de cada mes, des de l’octubre al maig.
Cessió espais
Pel que fa a la cessió d’espais el 2010 ha estat un any on s’ha fet un gran esforç per
complementar la implementació del nou programa de sales que permetrà agilitar i donar
un millor servei a les entitats i ciutadans/es que utilitzen els espais dels centres.
Comunicació
Pel que fa a comunicació també s’ha impulsat una millor comunicació via web tant de les
activitats pròpies com aquelles activitats que s’acullen en els centres. Igualment la
planificació temàtica de l’aparador de Cotxeres ha millorat la comunicació dels nostres
projectes.
Dins de comunicació hem pogut comptar amb la presència de dues persones del pla
d’ocupació gestionat per l’Ajuntament de Barcelona, fent tasques de comunicació de les
activitats del projecte i ordenant l’arxiu fotogràfic dels centres.
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ELS EIXOS DEL PROJECTE
1. PROGRAMACIÓ
1.1. Tallers
Els tallers han tornar a créixer durant aquest any, han estat un total de 10.122
inscripcions, i s’han realitzat una mitjana de 273 tandes o horaris a cada trimestre. El
percentatge de nous talleristes en els diferents trimestres ha estat: gener-març un 18,31
%, abril-juny un 20,72% i octubre-desembre un 36,62%. El nombre total de professors i
professores ha estat de 75.
Respecte al perfil del usuaris/àries respon a les següents dades:
Percentatge per edats
81%
19%

dones
homes

8%
20%
30%
27%
15%

de 0 a 15 anys
de 16 a 30 anys
de 31 a 45 anys
de 46 a 60 anys
a partir de 61 anys

Gràfic 1
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Gràfic 2

S’observa, en el gràfic número 2, que hem tornat a créixer un 5,54 % en els usuaris. Cal
destacar que durant el darrer trimestre del 2010 hem tornat a fer rècord històric
d’inscripcions arribant 3.716 inscrits.
El numero de tallers també va créixer dels 758 al 2009 als 818 al 2010. La ràtio d’usuari
per tallers va passar dels 12,65 al 2009 a 12,37 al 2010.
El nombre total de domiciliacions bancàries va estar de 4.891, representant un 47,9 % del
nombre total d’inscripcions.

Gràfic 3

El sistema d’inscripcions s’ha millorat, es van repartir números i es va habilitar l’Auditori
per poder fer l’espera, evitant les cues. Aquesta fórmula es va agrair molt per part dels
usuaris.
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Gràfic 4

En el gràfic número 4, destaquem que el 51% de l’ocupació dels tallers programats són de
moviment – àrees de salut i creixement personal i d’expressió. També s’ha incrementat el
nombre d’inscripcions de tallers de humanitats i socials, informàtica i el racó infantil.
Gràfic 5

Pàgina 8 de 26

Memòria Cotxeres-Casinet 2010

S’ha continuat la política de realitzar tallers en col·laboració amb les entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. Destaquem la incorporació del Casal Artesà en el darrer
trimestre de l’any. En el 2010 un total de 954 usuaris han utilitzat espais d’entitats.
Hem de destacar que s’ha continuat incrementant les inscripcions a activitats pròpies de
les entitats, representant un 10% de la totalitat d’inscripcions.

TALLERS EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 2010
ENTITATS

Tipus de
col·laboració

Inscrits

Tandes

CATALUNYA ESCACS CLUB

85

15

activitat pròpia

CASAL ARTESÀ

11

4

activitat pròpia i
espai

DIESI ESCOLA DE MÚSICA

144

43

activitat pròpia i
espai

ESBART CIUTAT COMTAL

438

31

espai

INSTITUCIÓ MONTSERRAT

208

18

espai

LA COMPANYIA DANSA

675

46

activitat pròpia

LLUNA DE FANG

133

12

activitat pròpia i
espai

POLIESP. SANT MEDIR

18

2

espai

SANTS 3 RÀDIO

2

1

activitat pròpia i
espai

1.714

172

976

80

976

80

totals
CEIP BARRUFET
totals

espai

Respecte al percentatge de dones usuàries representen un 81% i els homes un 19%.
Es constata l’interès per part d’altres entitats de formar part de la nostra programació. Això
continuarà possibilitant que els veïns coneguin millor el teixit associatiu dels seus barris i
l’optimització dels espais.
En el segon trimestre de l’any s’ha implementat el nou programa informàtic que gestiona
tallers i sales.
Pàgina 9 de 26

Memòria Cotxeres-Casinet 2010

1.2. Activitats
Cotxeres-Casinet. Un projecte compartit i participatiu
El valor que més caracteritza i defineix la gestió dels centres cívics de Cotxeres i Casinet
és la implicació en la programació i avaluació d’activitats de les entitats del territori.
Aquesta es canalitza fonamentalment a través de les comissions organitzadores.
Les comissions organitzadores són espais de treball on les entitats participen en la
preparació i disseny d’activitats que formen part de la programació dels centres cívics.
Durant l’any 2010 hi ha hagut un total 218 associacions que han participat en les nou
activitats que han comptat amb comissions organitzadores, la qual cosa ha comportat tot
un seguit de reunions per a cadascuna de les activitats amb una resolució completament
satisfactòria en la majoria dels casos i amb un enriquiment de les activitats.

Detallem les dades més significatives de les activitats realitzades al 2009, tot i que des del
projecte Cotxeres-Casinet s’ha col·laborat i s’han preparat altres activitats com són els
Actes unitaris de la Festa Major de Sants i de la Festa Major d’Hostafrancs; el Dinar de
l’Associació Catalana la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i el Sopar de l’Associació de
Disminuïts de Sants-Montjuïc, Divendres Faràndula.

Nom activitat
Descripció activitat

Número assistents
Comissió Organitzadora
Valoració-línies futur

CARNAVAL
9 Actes relacionats amb el Cicle de Carnaval: Ambaixada, Ball de l’Arribo, Arribo
de Sa Majestat Carnestoltes, Carnaval Infantil, Ranxo Solidari de Carnaval, Rua de
Carnaval, Enterrament de la Ferralla, Lliurament de premis de Carnaval de Sants i
Sardinada Popular.
31 Comparses (aprox. 1.280 persones)
Públic:aproximadament: 30.000 persones
44 entitats
Lleuger augment participació respecte any anterior. Interès creixent per altres
actes, tot i que l’estrella continua sent la rua. Ha millorat el ritme de circulació de
la rua.
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Nom activitat
Descripció activitat

VERMUT JAZZ

Número assistents
Entitats col·laboradores
Valoració-línies futur

800 persones
3 entitats
Estudiar la possibilitat de reconvertir-lo en un festival de jazz.

Nom activitat
Descripció activitat

FIRENTITATS

Número assistents
Activitats programades
Entitats participants

30.000 persones
43
121 entitats (set més que al 2009)

Valoració-línies futur

Es valora molt positivament el trasllat d’ubicació als carrers de Sants i Creu Coberta
i la durada d’un sol dia, aquesta edició no coincideix amb “Fes-te al Carrer”, però
es mantenen part de les activitats com la “Trobada de puntaires” amb 120 participants,
mostra d’Artesans de Sants, cercavil·la de Gegants i Castellers de Sants.
També les entitats han assumit part del muntatge i desmuntatge de la fira.

Nom activitat
Descripció activitat

Concerts de diumenges de maig-juny al Casinet Hostafrans

Mostra d’entitats del territori de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

XII OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS
Torneig internacional d’escacs per jugadors federals amb activitats
complementàries: torneig de catx a cuatre (carrer Guadiana); torneig de partides
ràpides a 5 min. (obertes a tothom), unes simultànies (en el hall de l'Estació de
Sants) i un torneig de futbol sala per els jugadors de l'Open

Jugadors federats
615
Països procedència
41
Comissió organitzadora 3 entitats

Valoració-línies futur

Record de participació i augment del nombre de jugadors d’altres països respecte a
l’edició anterior. L’Open ha quedat primer en el rànquing de la Federació
Espanyola d'Escacs. Aquest és un rànquing que mesura quin és el torneig més ben
organitzat i més fort. Seguir apostant per la innovació tecnològica i promocionar-ho
a l'estranger.
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Nom activitat
Descripció activitat

Entrades venudes
Número assistents
Curts presentats

XXII MARATÓ DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR
Setmana dedicada al cine fantàstic i de terror amb la projecció dels curtmetratges
presentats al XII Concurs de Curts (del 15 al 19 de novembre), i "la nit més llarga",
dotze hores de projeccions de llargmetratges del gènere.
Activitats complementàries anteriors a la marató: cicle de conferències, VIII edició
del festival Cortos para Cortos i la Mini- Marató
1.374
2.400 persones
105

Comissió Organitzadora 7 entitats
Valoració-línies futur
Potenciar el festival de curts i les activitats paral·leles de la marató.

Nom activitat
Descripció activitat

NITS D’ESTIU A COTXERES. CINEMA A LA FRESCA

Número assistents

2.850 persones

Valoració-línies futur

Continuar oferint un cicle de pel·lícules de qualitat per a un públic
generalista.

Nom activitat
Descripció activitat

CAP D’ANY CASINET

Activitat que consisteix en la projecció d'un cicle de 6 pel·lícules a l'aire
lliure entre els mesos de juny i juliol

Festa familiar al Casinet d’Hostafrancs

Numero Assistents
274
Entitats col·laboradores 1 entitat
Valoració-línies futur

La gran oferta de festes de Cap d’Any existent als nostres barris ha anat
disminuint la participació a la del Casinet per la qual cosa s’ha deixat de
programar.
S’està mirant la possibilitat de que passi a organitzar-la alguna entitat que li doni
un caire diferent
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Nom activitat
Descripció activitat

PAU SENSE TREVA

Número assistents
Venda entrades
espectacles
Comissió organitzadora

Més 3.500 persones

Valoració-línies futur

Valoració positiva tant a nivell d’entitats organitzadores com a nivell de participants.
La novetat d’aquest any va ser la utilització d’espais fora del recinte de Cotxeres.

Cicle d’espectacles infantils al Casinet Hostafrancs i fira d’activitats i tallers a les
Cotxeres de Sants.
La recaptació dels espectacles del Casinet es donen a ONs que treballen en la
defensa de l’educació i salut de la infància. Aquest any ha estat lliurada a l’entitat
Associació Africa Edusa.

643
24 entitats

Seguir oferint, durant les festes nadalenques,un programa infantil d’espectacles i
activitats diverses d’entreteniment.
I potenciar la participació de les entitats col·laboradores a la organització de l’activitat

Nom activitat
Descripció activitat

ASSAIG EN COMPANYIA
Mostra d’espectacles en fase de producció al Casinet d’Hostafrancs el primer
dilluns de cada mes (amb excepció de gener, abril, agost-setembre i desembre)

Actuacions realitzades 7
Número assistents
360 persones
Comissió organitzadora La Companyia de Ballet Clàssic de Catalunya

Valoració-línies futur

Continuar impulsant aquest espai de creació artística i de dansa potenciant la
participació de diferents disciplines i artistes.

Nom activitat
Descripció activitat

REVETLLA SANT JOAN

Número assistents

500 persones

Festa d’ambient familiar que inclou l’ Arribada de la Flama del Canigó
per part de Sants Camins Esportius, el correfoc amb els Diables de
l’Escola Barrufet, el sopar veïnal i el Ball de Revetlla amb orquestra en
directe i discomòbil,

Comissió Organitzadora 3 entitats
Valoració-línies futur

Valoració positiva pel seu caràcter festiu i popular de la festa
Modificar els horaris de les actuacions de la nit i l’horari de finalització
de la revetlla.
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Nom activitat
Descripció activitat

ADVENT CORAL

Número de corals:
Número de cantaires
Número d’assistents

12
450 aprox.
800 persones

Valoració-línies futur

Valoració molt positiva i amb perspectives d’ incrementar el nombre de corals
interessades en participar.

Nom activitat
Descripció activitat

Cicle de concerts de cant coral per Nadal a la seu del Districte.

XXIV CURS INTERNACIONAL DE DANSA D’ESTIU
Curs internacional de dansa del 28 de juny al 30 de juliol. Des d'infantil fins a nivell
professional i en el
qual s’imparteixen classes des de dansa clàssica, claqué, teatre musical... fins a classes
magistrals
com la d'Anna Mittelholzer.

Número assistents

187

Comissió
organitzadora

La Companyia de Ballet Clàssic de Catalunya

Valoració-línies futur

Any rere any augmenta el nombre d'alumnes estrangers, en aquesta edició va ser del 20 % i
també
la gran afluència de ballarins de tot l'estat espanyol, en particular del País Basc i
València.
Continuar impulsant aquest espai de creació artística i de dansa i potenciar la difusió a
l'estranger.

Nom activitat
Descripció activitat

ESPECTACLES INFANTILS

Número assistents

257 persones

Valoració-línies futur

Aquest activitat va començar per primera vegada en el mes d’octubre
amb una participació d’assistents baixa.

Espectacles dirigits als més petits de la família i es fa el segon diumenge
de cada mes.
El cicle comença en el mes d’octubre de 2010 i acaba en el mes de maig
de 2011.

Consolidar el cicle d’espectacles.
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1.3. Espais d’art
El 30 d’agost va morir Lluïsa Franch, presidenta del Col·lectiu d’Artistes de Sants. Artista
compromesa i lluitadora del moviment veïnal que ha estat sempre present en tots els
projectes i iniciatives del món cultural i reivindicatiu dels nostres barris. El Col·lectiu
d’Artistes i l’equip de Cotxeres-Casinet han proposat que la Sala d’Exposicions de
Cotxeres tingués el seu nom.
La Sala d’Exposicions de Cotxeres de Sants i l’Aparador del Casinet d’Hostafrancs han
acollit un total de 33 exposicions, de les quals 19 han estat seleccionades per la Comissió
de selecció d’exposicions, 7 s’han realitzat a Cotxeres i 12 al Casinet. Una de les quals no
es va arribar a realitzar per problemes de l’artista; no obstant aquest fet, es va poder fer
una exposició fotogràfica de l’entitat “Stopsida”.
Durant aquest 2010 s’han realitzat un total de 33 exposicions:
A Cotxeres 17 exposicions :
13 artístiques: Mary Franquet Salazar, Pere Diez Gil, Daniel Sarciat, Àngel Eceiza,
Hanamaro Chaki, Miquel Cabanas, David Vilanova , Berta Baliu 1r Premi Art Jove
09, Alumnes dels tallers de Cotxeres-Casinet, Col·lectiu d’Artistes de Sants (Art i
Dona: Homenatge a Maria Mercè Marçal, L’Art i els Escacs, Avantguarda i
Figuratiu)
2 d’entitats del Secretariat: 35 è aniversari de l’Esplai Espurna, 30è Aniversari de
Diables de Sants,
Firentitats (25è aniversari Cotxeres-Casinet i les entitats)
1 de divulgació (Stopsida)
Al Casinet 16 exposicions:
14 artístiques: Joan Jordi Pla, Montserrat Piñol i Montserrat Martínez, Equipo
Collage, Rubén Cruz, Mercedes Arcas, Juan J. Sanchez Dominguez, Plamen
Avramov Petkov, alumnes dels tallers de Cotxeres-Casinet, Toni Vila, Pilar Zamora,
Mary Franquet i Ferran Lajusticia, Conxa Piera Pons, Art i Dona Col•lectiu d’Artistes
de Sants, Grup Juvenil Col·lectiu d’Artistes de Sants
1 d’entitat del Secretariat: Federació d’associacions i entitats d’Hostafrancs FAECH:
Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs
Fotoconcurs Carnet Jove
En el mes de novembre s’ha realitzat el 3 Concurs d’Art Jove Cotxeres – Casinet. La
guanyadora del 1er premi ha estat Mayra Lagunes i del 2n premi el col·lectiu
“Nemonides”. Les exposicion tindran lloc durant l’any 2011.
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1.4. Cessió d’espais
Destacar que durant l’any 2010 s’han acabat les obres tant de Cotxeres com en el Casinet de
l’aire condicionat i de la pintura; i els exteriors de Cotxeres. Això ha comportat un gran esforç de
reorganització en totes les activitats tant del projecte com les sol·licitades pels usuaris. S’ha
intentat resoldre les dificultats dia a dia sense perjudici dels interessats, encara que amb alguns
casos ha comportat l’anul·lació de l’esdeveniment.

Anàlisi comparativa d’usuaris
Hi hagut un augment d’usuaris d’ocupació de tot l’any .

2007

2008

2009

2010

178.706

200.500

260.180

303.821

Anàlisi comparativa de sol·licituds
Respecte a la demanda de sol·licituds de sessions d’espais ha hagut un augment considerables
en comparació als anys anteriors. La diferencia, es deu al nou funcionament del programa de
tallers-sales, ja que en el mes de gener es van tornar a introduir peticions realitzades en el 2009.
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2007

2008

2009

2010

724

814

799

966

Les dades són, 878 sol·licituds introduïdes per fer les activitats en el 2010 i 88 sol·licituds per l’any
2011.
La recaptació per lloguer d’espais ha estat de 130.336,84€ mentre que l’any 2009 va ser de
127.862,60 €.
Ha augmentat la col·laboració en diferents activitats socio-culturals per part de la cogestió com:
“Ajudar jugando”
“FAECH”
“Tomàs Tortajada”
“Divendres Faràndula” (Centre Social)
“Ass. Catalana La Llar de l’Efectat d’Esclerosis Múltiple”
“La Companyia”
“Xarxa d’Intercanvi de Sants”
“Comissió Antirepresiva de Sants”
“Ass. Blaugranes en cadira de rodes i amb problemes de mobilitat”
“Col·lectiu d’Artsites de Sants”
Es continua amb la política de prioritzar activitats d’entitats del Secretariat, Districte, fires i altres
activitats socioculturals de ressò per la ciutat. S’han reduït les festes particulars.
També cal destacar que algunes propostes d’activitats interessants no es poden programar, degut
a la gran quantitat d’activitats anuals fixes i reunions setmanals permanents, ocupant, tan espais
grans com en sales mitjanes.
Segons la gràfica següent, poden observar que són majoria de participació de les entitats del
Districte i entitats de la Ciutat, observant en gran diferència els actes organitzats per privats i
empreses.
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Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Comparant la gràfica anterior, les entitats del SESHB han participat amb 36% en la utilització dels
espais. Això vol dir que 80 entitats han fet ús dels centres, amb 254 esdeveniments i 1.944
sessions.
Les entitats del SESHB són:
CLIENT
A.C.D. SANSUR
ADORATRIUS - SICAR ADORATRIUS CAT
AEGEERE (PREJUBILATS D'ENDESA)
AEIG MONTSERRAT-XAVIER
AGRUPAMENT ESCOLTA PUIG I MOLINE
AGRUPAMENT ESCOLTA SKUES
ALGO BUENO
AMIGOS DE LA MEDICINA DEL ALMA
ASOCIACION PERUANA DE INTEGRACION Y
DESARROLLO VIRU
ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE
ARTETERAPEUTAS
ASS. ALPHA ARES JOCS DE DISIMULACIÓ
HISTÒRICA
ASSOC. TAMAZGHA CATALUNYA DE DEFENSA,
DESENVOLUPAMENT I PROMO (TAMCAT)
ASSOCIACIÓ AISAR
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA BURXA
ASSOCIACIÓ BLAUGRANES EN CADIRA DE
RODES I AMB PROBLEMES DE MOBILITAT
ASSOCIACIO CATALANA AFECTATS
FIBROMIALGIA
ASSOCIACIÓ CATALANA PRO PERSONES
SORDCEGUES
ASSOCIACIÓ CÍVICA NAU
ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ULL I L'AI
ASSOCIACIÓ DE BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT
ASSOCIACIÓ DE MUSULMANES A CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, COMERCIANTS I
INDUSTRIALS - EL TRIANGLE DE SANTS
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE SANTS,
HOSTAFRANCS ESINES
ASSOCIACIÓ PEL BENESTAR DEL GOS URBÁ –
UDOLS
ASSOCIACIÓ REAGRUPAMENT
INDEPENDENTISTA
ASSOCIACIÓ TRACE- ASS. CATALANA DE
TRAUMÀTICS CRANEO - ENCEFÀLICS.

Nº EVENTS

SESSIONS

1
1
1
1
5
1
1
1

1
1
1
1
5
3
1
1

6

30

5

16

1

5

1

1

1
1

1
1

1

2

4

158

1

1

1
1

1
1

1

3

2

2

1

1

2

129

8

90

3

3

1

2
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ATELCAT - PREJUBILATS I JUBILATS DE
TELEFONICA A CATALUNYA
ATTAWASOL
BANDA I MAJORETS TRIANGLE DE SANTS
BARCELONA ESPERANTO CENTRO
CAL SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
CAMINS ESPORTIUS DE SANTS
CASAL INDEPENDENTISTA DE SANTS
CATALUNYA CRICKET CLUB
CATALUNYA ESCACS CLUB
CEIP BARRUFET
CEIP GAYARRE
CEIP JAUME I
CEIP MIQUEL BLEACH
CEIP PERU
CEIP PRACTIQUES 2
CENTRE CULTURAL ISLÀMIC DE SANTS
CLUB D'HANDBOL BCN SANTS
COL·LECTIU D'ARTISTES DE SANTS
COMISSIÓ ANTIREPRESSIVA DE SANTS
COMPANYIA JUVENIL BALLET CLÀSSIC DE
CATALUNYA "LA COMPANYIA"
CREACIÓN POSITIVA - AS. DE PERSONES CON
VIH DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉ
DIABLES DE SANTS
ELS CASTELLERS DE SANTS
ENDAVANT. ORGANITZACIÓ SOCIALISTA
D'ALLIBERAMENT NACIONAL
ENLLAÇ COMUNICACIÓ LOCAL
ESBART CIUTAT COMTAL
ESCOLA JOAN PELEGRI
ESCOLA MARISTES DE SANTS-LES CORTS
ESGLESIA EVANGELICA CECMAVI
ESPLAI ESPURNA
ESPLAI SANT MEDIR
FEDERACIÓ AICE
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS I COMISIONS DE LA
FESTA MAJOR DE SANTS
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS, ENTITATS I
COMISSIONS D'HOSTAFRANC - FAECH
FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN - CATALUNYA
GEGANTERS DE SANTS
GÒTICS RUGBY CLUB
GRUP D'OPINIO AMFORA
GRUP MINERALOGIC CATALA
IES LLUIS VIVES
LLEURE CIVIC
MECANOSCRIT
MUSICAL BOIG

2

2

1
1
4
6
1
5
1
11
1
1
1
3
2
2
12
2
6
1

1
2
78
92
1
7
1
94
1
2
2
5
3
2
27
2
52
3

7

486

1

1

3
8

55
14

2

2

9
1
3
1
2
3
1
1

10
1
4
5
3
6
1
4

1

2

1

1

1
3
1
1
1
1
2
1
3

1
14
1
2
3
1
4
2
85
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ONA SANTS

ORFEO DE SANTS
SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS,
HOSTAFRANCS I LA BORDETA
SERVEI DE REHABILITACIO COMUNITARIA JOIA
SOCIETAT CORAL LA FLORESTA
SOCIETAT ESPORTIVA MERCAT NOU MAGORIA
SOCIETAT MASSA CORAL LA VINYA DE SANTS
THE NEW ENGLISH THEATRE SOCIETY "NETS"
UNIO ESPORTIVA DE SANTS
VOLTA CICLISTA A CATALUNYA ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
XARXA D'INTERCANVI DE SANTS

1

4

10

56

156

6
1
1
2
2
5

162
1
1
2
50
7

1

1

1

6

2

També fem ressaltar l’ús dels espais per part del Districte amb 62 esdeveniments i 343 sessions .
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2. ÀREES DE GESTIÓ
2.1. Gestió Econòmica
DESPESES
Ajuntament

COGESTIO

TOTAL 2009

Despeses de personal

437.758,22

199.902,77

637.660,99

Serveis Exteriors

661.567,00

608.994,00

1.270.561,00

Arrendaments

832,19

832,19

Reparacions i Conservació

109.478,38

14.793,59

124.271,97

Serveis professionals indep.

155.163,63

25.257,88

180.421,51

824,38

824,38

Transports
Subministraments
- Electricitat
- Aigua

65.048,66

65.048,66

7.471,55

7.471,55

- Gas

11.977,98

11.977,98

- Comunicacions Telefòniques

32.223,07

32.223,07

Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i RRPP.

9.566,30

9.566,30

1.805,44

739,00

2.544,44

Altres Serveis

37.190,43

10.855,32

48.045,75

Neteja Edificis

131.972,00

36.368,06

168.340,06

Mobiliari

65.404,00

Amortitzacions
Despeses Activitats
TOTAL DESPESES CORRENTS

7.480,16

7.480,16

42.999,67

503.109,31

546.108,98

1.099.325,22

808.896,77

1.908.221,99

70.000,00

70.000,00

9.000,00

9.000,00

887.896,77

1.987.221,99

EXENCIÓ SALES ENTITATS

TAXES

TOTAL DESPESES

65.404,00

1.099.325,22
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INGRESSOS
Ajuntament

COGESTIO

TOTAL 2009

Ingressos per activitats

768.428,31

768.428,31

Entrades i matricules

686.968,47

686.968,47

81.459,84

81.459,84

Ingressos Financers

414,03

414,03

Interessos Bancaris

414,03

414,03

Ingressos Extraordinaris

55.256,72

55.256,72

Ampliacions horàries

29.680,00

29.680,00

Neteja

16.722,76

16.722,76

Prorrata Iva - Imp.Desp.

7.093,72

7.093,72

Extraordinaris

1.760,24

1.760,24

824.099,06

824.099,06

70.000,00

70.000,00

Taxes

Assegurances

SUBTOTAL

EXEMPCIÓ SALES
ENTITATS

Aportació Districte

1.099.325,22

TOTAL INGRESSOS

1.099.325,22

RESULTATS 2009

DEFICIT/SUPERAVIT
..........................................................

1.099.325,22

894.099,06

1.993.424,28
6.202,29

Inversió en millora d’instal·lacions per part del Districte de Sants Montjuïc ............................. 1.411.020 €
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2.2. Organització interna
Els òrgans de gestió del projecte s’han reunit periòdicament al llarg de l’any. La Comissió
de Govern i el Consell de Centres Cívics han recuperat la regularitat de reunions
establerta en el conveni de cogestió.
El sistema d’organització de l’equip de direcció continua basada en l’organització per
coordinació d’activitats i per àrees de gestió.
S’ha mantingut la permeabilitat de la informació relativa al contingut de les reunions de
l’equip tècnic vers la Comissió de Govern amb la tramesa electrònica dels resums.

2.3. Comunicació
web marató

web tallers

web principal

web open

7,80%

19,30%

19,50%

16,00%

2007

15.143

35.380

57.746

96.648

2008

17.700

40.405

69.449

116.102

2009

26.344

62.262

104.377

131.094

2010

28.409

74.268

124.732

152.070
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Segueix la tendència de creixement respecte al nombre de pàgines visitades de la web
del projecte, destacant el 19,50 % de la web principal del projecte.
El disseny de la web del projecte, està articulat en una pàgina principal, actualitzada 2 o 3
vegades per setmana amb informació de les nostres activitats i també d’activitats alienes
a la nostra programació. En la resta de pàgines es fa una actualització en dates pròximes
a l'acte, o quan hi ha novetats a destacar, i en el cas de l’Open d'escacs, durant la
celebració del torneig aquesta actualització és diària. Totes les activitats del projecte
tenen pàgina web pròpia.
Les dades que ens donen els comptadors indiquen un augment global del 17,09 % en el
nombre de visites. De 324.077 pàgines visitades en el 2009 hem passat a 379.479 visites
en el 2010.
Pel 2011 abandonarem el comptador Nedstat que és el que teníem fins ara, per passar al
comptador de Google Analytics, que no inclou publicitat.
Per tal de difondre les activitats del projecte i seguint el criteri de diferenciació en funció de
l’àmbit geogràfic del públic objecte de les activitats, diferenciem entre aquelles activitats
que tenen un caràcter d’àmbit local, d’àmbit de ciutat i d’àmbit nacional i internacional,
sense deixar de banda la consideració del públic a qui van dirigides: activitats dirigides a
un públic més general o a un de més específic. Hi ha hagut una reducció de la publicitat
en paper pel que fa al 2009, amb la finalitat d'optimitzar els recursos dels quals disposem.
Finalment s’han utilitzat com a mitjans de publicitat i difusió un ventall d’eines: cartells
(8.850), programes de mà (82.500), mailings de les activitats a las bases de dades (1350
adreces de correu electrònic), pancartes, samarretes, anuncis animats en flash, gif,
intercanvi de banners, blog, grup en facebook, muntatges en l'aparador de Cotxeres, etc...
.
La publicitat d’activitats com el cinema d’estiu, l’advent coral, espectacles de la pau sense
treva i les actuacions de l’assaig en companyia han estat dissenyades pel projecte. D’altra
banda, hem donat suport al disseny publicitari a entitats com el Col·lectiu d’artistes de
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Sants, l’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i
l’Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc.
Aquest any hi ha hagut un lleuger augment de la presència en premsa de les activitats del
projecte com és el cas de la Marató de Terror i l’Open d'Escacs, i a hagut un augment
important qualitatiu i quantitatiu en els mitjans digitals. La Marató de Terror va ser portada
al portal de Terra.
Vam poder comptar amb dos periodistes del pla d'ocupació que van treballar a l’Open
elaborant cròniques, notícies, entrevistes que van ser recollides per les webs més
importants del món dels escacs.
Les Agendes Culturals de la premsa de més tirada de la ciutat (La Vanguardia, Avui, El
País i El Periódico de Catalunya) com també La guia del Ocio i els diaris gratuïts: 20
minutos i Què!, han inserit breus de la programació i s’han fet ressò d’algunes activitats de
la nostra programació.
A nivell audiovisual, BTV ha informat d’algunes de les activitats que és feien als centres i
alguna activitat del projecte com l’Open i Firentitats.
Els mitjans de comunicació local (Línia Sants, El3.cat, Ona de Sants i Sants 3 Ràdio
també han donat suport informatiu a totes les activitats del Projecte.
A nivell de ciutat, Ona Catalana, Catalunya Cultura, Com Ràdio, Catalunya Ràdio i Ràdio
Barcelona han fet ressò d’algunes activitats del projecte, realitzant en molts dels casos
entrevistes als responsables i/o organitzadors de les activitats per tal d’aprofundir en el
funcionament i organització de l’activitat.

2.4.Infraestructura i inversions
L’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc durant el 2009 ha fet inversions
importants en els equipaments de Cotxeres-Casinet, pel que fa a la climatització dels dos
centres i la renovació de la coberta de l’Auditori de les Cotxeres de Sants. El total
d’aquestes actuacions ha estat de 1.411.020 €, que ha estat repartit en renovació coberta
auditori Cotxeres de Sants – 152.970 €, climatització de l’edifici A de les Cotxeres de
Sants – 503.080 €, climatització del Casinet d’Hostafrancs -754.970 €.
Per una altra banda durant l’any 2009 el Projecte Cotxeres - Casinet ha fet una inversió
total de 49.700 €. En la compra de carpes (12.975 €) per a ús de Firentitats i per a quan
les entitats ho necessitin; aquest import serà amortitzat en dos anys. L’altra inversió
important (17.862 €) ha estat la substitució dels ordinadors que utilitza el personal del
Projecte. La resta ha estat invertida en la compra dels programes de gestió dels tallers i
de les sales (8.700 €) i en la compra de material tècnic divers: televisors, projector, DVD,
taules, etc. (10.163 €).
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LÍNIES I PRESSUPOST DE 2011

Línies de 2011

1
2
3
4
molt baix mitjà alt
baix

5
molt
alt

Impulsar comissions organitzadores de les
activitats
Continuar integrant les propostes formatives a
la nostra programació
Potenciar el suport a les activitats de les
entitats amb diversos recursos, cessió d’espais,
recursos humans, de comunicació, etc...
Revisió de criteris i normativa d’usos dels
espais
Millorar mecanismes de control i supervisió de
les tasques de manteniment
Millorar aspectes de la cessió espais: control
material, senyalització espais
Continuar impulsant les vies de comunicació
del projecte Cotxeres-Casinet..
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Pressupost per a 2011
DESPESES
Ajuntament

COGESTIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST

TOTAL PRESSUPOST
2011

Despeses de personal

437.758,22

225.900,00

663.658,22

Serveis Exteriors

657.567,33

651.000,00

1.308.567,33

Arrendaments

832,19

832,19

Reparacions i Conservació***

109.478,38

10.000,00

119.478,38

Serveis professionals indep.****

155.163,63

39.400,00

194.563,63

1.500,00

1.500,00

Transports
AMORTITZACIÓ INVERSIONS
Subministraments
- Electricitat

65.048,66

65.048,66

7.471,55

7.471,55

- Gas

11.977,98

11.977,98

- Comunicacions Telefòniques

32.223,07

32.223,07

- Aigua

Primes d'assegurances*

0,00

Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i RRPP.
Altres Serveis **
Neteja Edificis
Mobiliari

1.805,44

TOTAL DESPESES CORRENTS

3.305,44

37.190,43

8.200,00

45.390,43

36.000,00

167.972,00

65.404,00

65.404,00
20.000,00

20.000,00

39.000,00

524.900,00

563.900,00

1.095.325,55

876.900,00

1.972.225,55

70.000,00

70.000,00

9.000,00

9.000,00

955.900,00

2.051.225,55

EXENCIÓ SALES ENTITATS

TAXES PER PREUS PUBLICS

TOTAL DESPESES

9.500,00

1.500,00

131.972,00

Amortitzacions
Despeses Activitats

9.500,00

1.095.325,55
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INGRESSOS
Ajuntament

Ingressos per activitats

TOTAL
PRESSUPOST
2011

COGESTIO

0,00

826.100,00

826.100,00

736.100,00

736.100,00

90.000,00

90.000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

59.000,00

59.000,00

Ampiacions horàries

35.000,00

35.000,00

Neteja

19.000,00

19.000,00

5.000,00

5.000,00

885.900,00

885.900,00

70.000,00

70.000,00

0,00

1.095.325,55

Entrades i matricules
Preus Públics

Ingressos Financers

0,00

Interessos Bancaris

Ingressos Extraordinaris

0,00

Assegurançes
Extraordinaris

SUBTOTAL

0,00

EXENCIÓ SALES
ENTITATS*****

Aportació Districte
Aportació Activitats

1.095.325,55
39.000,00

39.000,00

Aportació infraestructura

1.056.325,55

1.056.325,55

TOTAL INGRESSOS

1.095.325,55

RESULTATS 2011

DEFICIT/SUPERAVIT
..........................................................

955.900,00

2.051.225,55
0,00
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