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Coordinadora d’Entitats del Poble Sec

Presentació

La Coordinadora
Després de 25 anys, seguim fent xarxa per seguir fent barri

Un cop acabades les celebracions i l’any 2014, ja amb 25 fets però amb la
mateixes ganes i il·lusions de sempre, seguim i seguirem fent camí pel bé del
Poble-sec.
Després de fer una llista de reconeixements rebuts durant aquests anys,
d’objectius assolits i de reptes aconseguits seguim i volem seguir com el
primer dia.
A mesura que passen els anys anem creixent i aconseguint millores per al
barri mitjançant projectes que entre tots anem consolidant, enfortint i fent
créixer; sense deixar de banda l’assoliment de nous reptes amb nous
projectes.
Volem continuar mantenint el que s’ha aconseguit fins ara i aconseguir molts
més objectius, entre tots hem de seguir caminant pel bé de tothom, sense
pressa però ben segurs.

La Junta Directiva
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
Barcelona, 2 de març de 2015
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Programa d’Actuació 2015
Amb aquesta presentació volem fer una pinzellada d’allò que ha estat i és la
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec actualment, on 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.

Pe al proper 2015 proposem continuar treballant al barri i per al barri sense
escatimar esforços:
•
•
•
•
•
•
•

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 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 al foment de 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 és el foment de l'associacionisme, la
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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, popular i
tradicional que realitzin les entitats adherides, entre d’altres: la
Diada de Sant Jordi, La Flama del Canigó, la Diada Nacional de
Catalunya, les Trobades de Gegants, Diables, Castellers, Sardanes,
etc.
4. Seguirem realitzant la Mostra d’Entitats del Poble-sec, pionera a
Barcelona, si és possible al Paral·lel, per tal de promoure la major
visibilitat de la tasca que fan totes les entitats adherides a La
Coordinadora.
5. Lliurament del Premi Poble-sec, en la seva 6a 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. Celebració del Sopar d’Entitats, lloc de trobada de totes les entitats
membres de Coordinadora i de reconeixement a la tasca feta per cada
una d’elles, perquè entre tothom formem la Coordinadora.
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. 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 buscant sinergies comunes per
dur terme els objectius individuals de cada una de les entitats que en
formen part.
9. 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.
10. 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, així com
d’idees innovadores.
11. 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.
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12. La Junta Directiva escollida 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
els objectius finals de mantenir el nivell d’activitats i de serveis
prestats, tant als nostres associats, com als veïns i veïnes del barri.
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.
13. Promoure la Festa Solidària al barri, per tal de recaptar fons per als
programes socials de la Coordinadora, intentant 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 2015 està
previst realitzar un parell d’edicions del Concert Solidari.
14. Crear un grup de treball per buscar formes de finançament, i la
possibilitat de crear quotes o preus dels serveis que s’ofereixen.
15. Creació de l’anomenat “Soci col·laborador”, per a persones físiques
que volen aportar fons econòmics als programes socials de Poblesec per Tothom.
16. Realitzar 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.
17. Mantenir 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 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. Ser presents i tenir una actitud proactiva en qualsevol
comissió, grup de treball, etc. que afecti en la seva totalitat o en part
al Poble-sec.
18. 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, així com
formant part de la Taula de Convivència, com en l’organització i
suport de programes (Banc de Sang i Teixits, Sopars d’Opinió, etc.).
19. Continuarem impulsant Poble-sec per a Tothom, amb els seus tres
grans eixos d’intervenció: infància, adults i gent gran, mitjançant els

5

programes: Espai de la Infància, Pla d’Acollida, Acompanyament a la
Gent Gran i Baixem al Carrer; al mateix temps, intentarem
incrementar els serveis per poder arribar a més usuaris. També
continuarem gestionant el programa municipal del Districte de SantsMontjuïc, La Cuina del Món.
20. Des del programa Poble-sec per a Tothom continuarem donant impuls
al Pla de Desenvolupament Comunitari, 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 cinc comissions de treball.
21. Potenciar la figura del “voluntari”, donant 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
22. Continuarem posant a disposició de les associacions i entitats, així
com de tots els 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.
23. 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.
24. Finalment, continuarem fent difusió de tot allò que fem i es faci al
Poble-sec: actualitzant el web www.poblesec.org, augmentant el
nombre de la llista de distribució del butlletí electrònic, enfortint la nostra
presència a les xarxes socials Facebook i Twitter, promocionant el bloc i
mantenint el compromís de col·laboració amb la publicació Zonasec.
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Pressupost

PRESSUPOST
DESPESES
Consums
d'Explotació
Personal
Altres
despeses
Despeses
Financeres
TOTAL
DESPESES
INGRESSOS
Producció
pròpia
Patrocinadors
Subvencions
Ingressos
Extraordinaris

2015

13.970,00
253.515,16

3,77%
68,49%

102.467,14

27,68%

170,00

0,06%

370.122,30 100,00%

87.947,30
108.755,00
171.420,00

23,76%
29,38%
46,31%

2.000,00

0,55%

TOTAL
INGRESSOS 370.122,30 100,00%
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