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1. Línies d’actuació 2022
A continuació es presenta la proposta de línies de treball per al 2022:
□ Obrir les exposicions de Cotxeres i Casinet a nous públics, tot fent-los
partícips d’activitats de mediació amb l’artista i la seva proposta.
□ Recuperar la memòria històrica dels edificis, tot reconeixent el moviment
veïnal que va donar origen a Cotxeres i Casinet.
□ Dinamitzar xarxa de barri a través del
treball comunitari en col·laboració
amb projectes, entitats i iniciatives del
barri com Radars, la Taula Social,
Taula de joves, Grup de projectes
d’acompanyament educatiu i altres.
□ Obertura dels equipaments a l’entorn,
especialment als centres educatius del
barri, per oferir-los activitats així com
generar projectes educatius i
comunitaris conjunts.
□ Visibilitzar el paper de la dona en el món de l’art, la cultura i el coneixement
a través de les nostres programacions: exposicions, aula Guinovart, Cinema a
la fresca, Marató, Vermut Jazz...
□ Fer de Cotxeres-Casinet un projecte veritablement inclusiu, que reflecteixi la
diversitat del barri, incorporant la perspectiva de gènere i la diversitat
funcional. En aquest sentit, totes les consergeries dels edificis són
gestionades per persones amb diferents graus de discapacitat.
□ Continuar amb l’impuls de tallers i implicació de les entitats en aquesta
programació, tot oferint un espai de trobada a la ciutadania i de formació
assequible i variada al llarg de la vida.
□ Aprofundir i impulsar els suports a les entitats en els diferents projectes que
ens presentin.
□ Impulsar els espais de creació, promoció artística i cultural.
□ Continuar impulsant la comunicació del nostre projecte i activitats a través de
la web, xarxes socials i butlletins.
□ Vetllar per la recuperació econòmica del projecte a través de l’increment
d’inscripcions a tallers així com la cessió d’espais per a esdeveniments.

3

Memòria Cotxeres-Casinet 2021

2. Aspectes més rellevants del 2021
2.1.
-

-

2.2.

Un any de gestió cívica
Un dels aspectes més destacats del 2021 ha estat la gestió del projecte
Cotxeres-Casinet a través del model de gestió cívica ja durant tot l’any. Alhora,
des del projecte s’ha assumit la gestió integral del personal de consergeries,
que ha passat a ser contractat directament des del Secretariat.
Seguim treballant en la imbricació dels
projectes de Cotxeres-Casinet amb els
del Secretariat, tot reforçant el paper i la
presència de les entitats en la
programació.
En aquest sentit, hem participat per
primera vegada en el model
descentralitzat de la mostra d’entitats de
les festes de la Mercè:
Associa’t, sent una de les seus d’aquest
esdeveniment de ciutat.
Nous espais i nous formats d’exposicions
La galeria del Casinet
L’espai de la galeria del Casinet ha estat històricament un espai de trobada de
gent gran, especialment per practicar-hi jocs de taula. Des del projecte, fa
temps que ens plantejàvem si aquest era un servei que havíem d’oferir a
Casinet o si seria més adient que aquest espai estigués en un Casal de gent
gran. Tot i així, es va mantenir el servei al llarg dels anys, mirant de mediar
amb l’activitat pròpia del centre, les necessitats de programació i d’espais així
com alguns conflictes de convivència que sorgien a l’espai puntualment.
Aquests aspectes generaven una tasca important afegida a les que ja havia de
fer el personal de consergeria.
Durant el període de pandèmia,
lògicament, es va haver de tancar el
servei, i és un dels que es preveia
obrir amb més retard, tenint en
compte que afecta un col·lectiu molt
vulnerable a la COVID-19. Aquest
temps d’aturada i de replantejament
dels espais ens va permetre destinar
la galeria a altres necessitats del
projecte, com l’acollida
d’exposicions, una demanda molt
potent des de diversos agents.
El fet d’habilitar aquest espai com a galeria d’exposicions ens ha permès acollir
exposicions d’entitats, pròpies i institucionals que, d’altra manera, no hauríem
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pogut acollir degut a la saturació de peticions de les sales d’exposicions de
Cotxeres i de Casinet.
Temporals, programa d’exposicions als barris
L’any 2020 vam entrar a formar part del cicle d’exposicions Temporals,
dinamitzat des de l’ICUB, com a prova pilot. L’any 2021 ja es va implementar el
programa plenament i vam poder gaudir de diverses exposicions. Aquest cicle
ens permet diversificar el tipus d’exposicions que programem, podent accedir a
artistes amb propostes més innovadores i prestigiades, acompanyades
d’activitats de mediació amb el barri. Alhora, Temporals ens ha permès acostarnos i treballar més conjuntament amb
les escoles del barri, també hem
pogut vincular-hi alumnat de
l’Aprenem compartint a les activitats
paral·leles i, d’aquesta manera,
acostar les exposicions a públics que
potser no ho farien per pròpia
iniciativa. El cicle Temporals ha portat
dues exposicions a Cotxeres i dues a
Casinet.
2.3.

Impacte econòmic de la pandèmia al projecte
El 2021 ha estat marcat especialment per la contenció de la despesa degut a la
gran reducció d’ingressos per la baixada d’inscripcions a tallers i les reserves
d’espais. Això ens ha portat, per exemple, a contenir en despesa de personal,
no cobrint algunes baixes ni jubilacions. Paral·lelament, hem reduït el
pressupost destinat a activitats, suspenent-ne algunes com el Vermut Jazz i
reduint o reconvertint altres com Cinema a la fresca i Espectacles familiars.
Tot i així, s’aprecia un important increment de reserves d’espais en comparació
amb l’any 2020.

2.4.

Adaptació a les restriccions, reinvenció d’activitats.
La pandèmia ha condicionat el format habitual d’algunes activitats com
Carnaval i Pau sense treva. En tots dos casos, les comissions organitzadores i
l’equip de Cotxeres-Casinet hem treballat conjuntament per seguir mantenint
l’esperit de les activitats i el servei als veïns i veïnes. Aquesta situació es
planteja com un repte i alhora una oportunitat per repensar algunes activitats
que feia temps que es volien revisar. D’aquestes noves propostes, ben segur
que alguna en quedarà per al futur.
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Exposició de Carnaval
La impossibilitat de realitzar actes de
Carnaval amb una gran convocatòria de
gent de forma presencial ens va portar a
pensar en un format adaptat als
condicionants sanitaris. La proposta de
fer una gran exposició a l’Auditori de
Cotxeres de Sants va ser molt ben
acollida i hi van poder participar moltes
entitats, muntant la pròpia “rua estàtica”.
El fil conductor de l’exposició van ser els
plafons elaborats des de la Taula intercultural, l’any 2017.
Campament reial
Semblava que al gener de 2021 no podríem realitzar cap activitat de Nadal per
a les famílies però, un cop més, les entitats van presentar la proposta
d’organitzar un Campament reial, com una cavalcada estàtica a l’auditori, que
permetia realitzar l’activitat i acollir les famílies en condicions de seguretat.
La resposta del veïnat davant d’aquesta
proposta va ser excel·lent i va desbordar el
nombre de reserves per participar-hi. Alhora,
les entitats s’hi van implicar intensament per
poder organitzar i dinamitzar el campament.
Cal dir que el Districte va fer un suport
econòmic important per poder dur a terme
l’activitat.

2.5.

Acollim noves activitats i col·laboracions amb la ciutat:
Records de la fàbrica, recull de testimonis
Des de diversos equipaments del barri ens
vam posar d’acord per fer una campanya
conjunta de recerca de testimonis d’antigues
treballadores de les fàbriques de Sants. En el
nostre cas, ens interessava recollir imatges
per tal de confeccionar un mural d’homenatge
als treballadors i treballadores de l’Espanya
Industrial, que aniria al pati del Casinet.
Els equipaments amb qui ens hem coordinat
són: Lleialtat Santsenca, Punt Multimèdia i
Biblioteca Vapor Vell.
La campanya es va impulsar per la Festa
Major de Sants i es va estendre fins desembre
de 2021. Un cop realitzades les entrevistes, es preveu realitzar diverses
propostes per compartir-les amb els veïns i veïnes: exposició, QR codis

6

Memòria Cotxeres-Casinet 2021

explicatius a diversos llocs del barri, digitalització de les entrevistes i publicació
en un espai virtual per compartir-lo amb tothom... La proposta compta amb el
suport de la Taula de memòria del Districte de Sants-Montjuïc.
Taller de skate
Per primera vegada acollim un taller de skate
per a infants i joves al pati del Casinet,
dinamitzat per l’entitat S4nts Forever. El
contacte s’estableix arran de la implicació al
procés participatiu per repensar els voltants de
l’Estació de Sants. Es preveu realitzar més
col·laboracions amb aquesta entitat: exposició,
tallers, xerrades. Actualment es cedeix un
espai del Casinet perquè l’entitat hi guardi
unes rampes que utilitza periòdicament per fer
tallers al carrer.
Cicle Pantalla Barcelona de l’ICUB
Participem al cicle d’estiu i valorem que és una
oportunitat per al centre cívic per programar
cinema i activitats paral·leles al voltant de les
pel·lícules durant el cicle de tardor. A nivell de
despesa es cobreix amb els recursos propis del
projecte i només es paguen algunes de les
persones expertes que acompanyen les
pel·lícules. Alhora, aquest cicle es valora
positivament perquè ens permet ampliar i
diversificar la programació cultural del centre i
seguir comptant amb les entitats del barri i del
treball conjunt amb la Taula intercultural del Secretariat.
Festival foto i DDHH
Les parets de l’Auditori es van convertir
per primera vegada en espai expositiu
obert a la ciutadania gràcies a la
proposta de l’entitat BCN-DH.
L’exposició que vam acollir presentava
la situació d’exportació i exclusió que
pateixen les dones marroquines que
venen a Espanya a recollir la maduixa.
La Taula intercultural va organitzar la
xerrada de sensibilització al voltant
d’aquesta temàtica i la inauguració del festival.
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3. Eixos del projecte

Els serveis que ofereixen els Centres Cívics són els següents:
Informació: Informar, acollir i fer l’atenció personalitzada de les persones usuàries.
Hem de garantir una informació acurada de les activitats de l’equipament, sobre
l’activitat cultural del Districte i de la ciutat. És també porta d’entrada de les propostes i
suggeriments de les persones usuàries.
Formació: Apropar coneixements, continguts, valors i experiències a la ciutadania,
potenciant la seva creativitat a través de tallers, cursos i seminaris oferts en diferents
formats i àmbits i que seran dirigits per professionals especialitzades.
Difusió i divulgació cultural: Accés al coneixement i a la cultura amb paper
fonamental en la promoció i difusió de disciplines i pràctiques artístiques i en el seu
acostament a la ciutadania, normalitzant el consum i la pràctica cultural als barris.
Dinamització i extensió a la ciutadania de debats sobre la cultura, els avenços de la
ciència, els corrents de pensament contemporani i l’actualitat de la ciutat i del món.
Foment i suport a la creació: Estimular la creativitat i la innovació, fer emergir el
talent i les iniciatives individuals i col·lectives de la ciutadania. Obrir oportunitats a
l’experimentació i al risc creatiu. Generar una plataforma de suport a la creació en els
diferents nivells de desenvolupament: amateur, emergent, professional o d’esbarjo.
Suport a les iniciatives culturals de proximitat: Potenciar el sorgiment de productes
i iniciatives de qualitat des del propi territori, creant sinergies amb l’entorn més
immediat i esdevenint un espai de diàleg entre grups, col·lectius, veïns i veïnes,
disciplines i projectes. Cercar l’enfortiment del moviment associatiu i crear vincles de
col·laboració i actuació que contribueixin a millorar la cohesió social del territori.
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Serveis de cessió i lloguer d’espais: Posar a disposició dels grups, entitats,
col·lectius, artistes, companyies, ciutadans i ciutadanes els espais dels centres cívics i
els seus dispositius tècnics.

4. Programació
4.1. Tallers
Una de les àrees més afectades ha estat la de tallers ja
que la pandèmia no ha permès programar els tallers com
ho fèiem habitualment i vam programar dos trimestres en
els quals els tallers es van fer en línia. Només el tercer
trimestre el vam poder programar presencial encara que
amb restriccions d’aforaments.
El primer trimestre de 2021, partíem d’una situació en la
que no podíem fer tallers presencials i vam fer tots els
cursos que es van poder en línia. Tenint en compte la
situació vam tenir 1.140 inscripcions la qual cosa es pot
considerar tot un èxit.
El segon trimestre també es van fer les inscripcions pensant que els tallers serien en
línia i vam tenir 1.171 inscripcions. No va ser fins al 26 d’abril del segon trimestre que
ens autoritzen a tornar a ser presencials, encara que amb restriccions d’aforament. No
obstant això, les inscripcions d’aquest trimestre ja estaven fetes i la inscripció va ser
similar a la del primer trimestre.
Al quart trimestre ja vam poder inscriure amb programació presencial, encara que amb
limitació d’aforaments. Alhora, vam recuperar la programació de tallers a les aules de
l’Escola Barrufet, deixant de fer-ho a l’Auditori, per alliberar aquest espai per a actes.
El nombre d’inscripcions és 2.707, amb una recuperació important d’alumnat però lluny
dels números prepandèmia. També cal destacar que per primera vegada es
programen una vintena de cursos directament en format en línia.
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Percentatge d’alumnat per sexe, lloc de residència, edat, nou i antic alumnat.
Percentatge per sexe:
DADES

Octubre 20

Gener 21

Abril 21

Octubre 21

HOMES

18,87

20,31

18,93

18,30

DONES

80,36

79,43

80,43

81,08

Les diferències per sexe són poques; si les comparem amb les dades generals, les
dones sempre es mouen entre el 79 % i el 81 %.
Percentatge lloc de residència:
DADES
SANTS,
HOSTAFRANCS I
LA BORDETA

Octubre 20

Gener 21

Abril 21

Octubre 21

64,14

64,40

64,55

63,80

BARCELONA

24,50

25,43

25,19

24,35

FORA DE
BARCELONA

11,35

10,15

10,25

11,84

La distribució de l’alumnat per lloc de residència ha estat molt estable durant el 2021,
amb un important domini de les persones residents als barris d’influència de Cotxeres i
Casinet, que ronda sempre el 64 %.
Percentatge nou/antic alumnat
DADES
NOU ALUMNAT
ANTIC ALUMNAT

Octubre 20
20,90

Gener 21
8,42

Abril 21
10,95

Octubre 21
28,72

79,09

91,57

89,04

71,27

Un cop més, comprovem que la majoria de nou alumnat s’inscriu al trimestre
d’octubre i que als altres trimestres només captem entorn a un 10 %.
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Percentatge d’edat de l’alumnat inscrit:

DADES

Octubre 20

Gener 21

Abril 21

Octubre 21

DE 0 A 5 ANYS

2,22

2,39

2,11

2,02

DE 6 A 10 ANYS

1,79

2,31

2,11

2,33

D’11 A 15 ANYS

3,68

4,87

4,06

2,19

DE 16 A 20 ANYS

1,18

0,99

0,70

0,81

DE 21 A 25 ANYS

2,45

1,56

2,26

1,96

DE 26 A 30 ANYS

7,14

4,95

4,77

5,81

DE 31 A 35 ANYS

6,90

5,11

5,32

6,02

DE 36 A 40 ANYS

7,80

5,28

6,49

7,61

DE 41 A 45 ANYS

7,19

7,34

6,88

7,03

DE 46 A 50 ANYS

6,29

5,36

6,49

6,90

DE 51 A 55 ANYS

6,95

6,02

6,18

7,54

DE 56 A 60 ANYS

9,31

9,82

10,48

9,03

DE 61 A 65 ANYS

15,75

19,48

16,90

15,49

DE 66 A 70 ANYS

11,58

15,27

15,10

13,39

DE 71 A 75 ANYS

5,91

5,94

6,72

7,27

DE 76 A 80 ANYS

2,36

2,06

2,19

2,97

DE 81 A 85 ANYS

0,80

0,90

0,78

0,87

MÉS DE 85 ANYS

0,61

0,24

0,39

0,67

Al quadre es pot observar l’important pes de les persones entre 56 i 70 anys que
representen un 38% del total dels nostres usuaris i que, a l’abril, van estar per sobre
del 40%.
Les dades de la franja d’edat de 0 a 15 no contemplen els nous tallers de 0 a 3 anys
que es realitzen en família ja que s’hi inscriu la persona adulta per poder realitzar-lo.
El nombre total de professorat vinculat a l’àrea de tallers al 2021 ha estat de 82
talleristes. Durant 2021, han col·laborat en el programa de tallers les següents
entitats: Mercat de Sants, FAECH, La Companyia, Catalunya Escacs Club, Escola
Barrufet, Mexcat i Shedam Tribal.
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Nombre d’inscripcions per trimestres

Com es pot veure, es produeix una recuperació al darrer trimestre però lluny encara
dels nivells prepandèmia.
Nombre d’inscripcions anuals

S’observa la gran davallada d’inscripcions durant els dos darrers anys de la pandèmia.
L’any 2021 ha estat el pitjor any perquè, al 2020, encara vam tenir un trimestre amb
inscripcions sense afectació pandèmica.
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Percentatge d’inscripcions en línia

La pandèmia ha accelerat el creixement percentual de les inscripcions en línia, arribant
el darrer any a un 35 % d’aquestes, fet que suposa un increment del 10 % en
comparació amb els anys abans de la pandèmia.
Festival de danses i balls. Cloenda de tallers
L’any 2021 no es va poder realitzar a causa de les mesures preventives.
Exposicions dels tallers d’arts plàstiques, restauració i fotografia
Es van fer tres exposicions: dues a Casinet i una a Cotxeres. Per primer cop, els tallers
infantils van participar a les exposicions.
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4.2. Activitats
Cotxeres-Casinet. Un projecte compartit i participatiu
El ventall d’activitats organitzades pel propi projecte és molt ampli, 10 activitats on
participen al voltant de 250 entitats del territori. El valor que més caracteritza i defineix
la gestió dels centres cívics de Cotxeres i Casinet és justament aquesta implicació de
les entitats en la programació i avaluació de les activitats. Aquesta es canalitza
fonamentalment a través de les comissions organitzadores: espais de treball on les
entitats participen en la preparació, disseny i avaluació de les activitats que formen
part de la programació dels centres cívics.
Aquest any 2021 ha estat el de la recuperació de moltes activitats que es van veure
afectades per la pandèmia i van ser retallades o fins i tot cancel·lades l’any 2020.
Totes elles han hagut d’adaptar-se a la situació actual i s’han pres mesures per
garantir la seguretat i salut de totes les participants. A continuació detallem algunes de
les activitats realitzades:

CARNAVAL 2021
El carnaval de 2021 va ser completament replantejat a
causa de les restriccions. Es va optar per organitzar una
gran exposició a l’Auditori de Cotxeres amb els plafons
Ordint el Carnaval, una mostra que la Taula Intercultural
del Secretariat d’Entitats va impulsar amb la col·laboració
del Districte de Sants-Montjuïc, comissionada per Agus
Giralt, historiador santsenc. Aquesta exposició posa en
valor aquesta festa cohesiva, divertida, burlesca, farcida
de colors, que repassa la història del Carnaval de Sants i
alguns dels seus moments més icònics i lliga i presenta
tradicions i reivindicacions diverses. Alhora, es va comptar
amb ninos, fotografies, objectes cedits per les entitats, joc,
sorteig i projeccions de carnavals anteriors.
Es van organitzar visites guiades amb diverses escoles i entitats del barri com Cal
Maiol, Institució Montserrat, Fundació Joia i els grups d’Aprenem compartint.
Comissió organitzadora
Artixoc, Associació Veïns Brasil, Badal i la Bordeta, Centro Boliviano Catalán,
Col·lectiu d'Artistes de Sants, Comissió de festes plaça la Farga, FAECH, Grup
Habitatge Sants, Institució Montserrat, La Fàbrica de Somnis, Maristes Sants-Les
Corts, Mercat de Sants, Mexcat, Sants 3 Ràdio, Societat Esportiva Mercat NouMagòria.
Valoració-línies Futur
Es segueix treballant amb l’Ajuntament per poder fer una rua centralitzada de
comparses d’origen bolivià i donar resposta a la necessitat d’aquestes entitats.
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Per als propers anys es preveu seguir publicant les bases de participació i editant el
programa de mà de la rua.

FIRENTITATS 20a edició
Dissabte 29 de maig es va
celebrar el firEntitats de forma
presencial, després d’haver hagut
de suspendre l’edició de 2020. Es
van programar activitats en un nou
espai, el passatge Fructuós
Gelabert, amb un petit escenari,
on hi va haver actuacions de les
entitats durant tot el dia.
D’altra banda, es van instal·lar
carpes al llarg de la carretera de
Sants, tot aprofitant l’obertura de
carrers. En total van participar 70 entitats.
Les entitats participants van ser:

A.C. Farré, ABD Assoc. Benestar i Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona. SantsMontjuïc, Assoc. Catalana LA LLAR de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple, Assoc. Cívica La
Nau, Assoc. Croma 21 Teràpies, Assoc. Cultural AMAZONES, Assoc. de Comerciants
Creu Coberta, Assoc. De comerciants de Sants Establiments Units, Assoc. Educativa i
cultural FORMES-La Troca: escola comunitària de formació permanent, Assoc.
Fotogràfica de Sants. AFOSANTS, Assoc. Lúdica Sants-Niggurath, Assoc. Més Junts
sempre anem Més Lluny, Assoc. Veïns, Comerciants i Industrials "El Triangle de Sants"
AVCI, Ateneu Independentista d'Hostafrancs / Espai Basset, ATLES - CEM l’Espanya
Industrial i CEM la Bordeta,
CAL-Coordinadora Associacions per la Llengua, Castellers de Sants, Catalunya Escacs
Club, CDR – Sants, Centre d'Assistència Psicològica de Sants, Centre Social de Sants,
Club Camins Esportius de Sants, Club Esportiu Handbol BCN Sants, Club Petanca
Sants, Col·lectiu d'Artistes de Sants, Comissió de Veïns i Veïnes Bordeta, Companyia
Juvenil Ballet Clàssic de Catalunya "La Companyia", Coordinadora d'Entitats per la
Lleialtat Santsenca, Cor Jove i Cor Infantil de l'Orfeó Atlàntida, Coral Sant Medir,
Diables de Sants, Donar veu a la Memòria, El 3.cat-Portal de Notícies de SantsMontjuïc, Esbart Ciutat Comtal, Escola Proa, Església Evangèlica CECMAVI, Espíritu
de la Santa Cruz de la Sierra CAMBALANES, Esportiu Badrena, FAB Casa del Mig Punt Multimèdia, FACUA Catalunya, Federació d'Associacions, Entitats i Comissions
d'Hostafrancs-FAECH, Fundació AVISMON-Catalunya, Fundació Canpedró, Fundació
Cultural Hostafrancs - Escola Joan Pelegrí, Fundació DiabetesCERO, Fundació Joia,
Fundació RESSONS, Grup de Solidaritat de Sant Medir, Grup d'Opinió Àmfora, Institut
Emperador Carles, JAC Sants Barcelona, Marea Pensionista de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, Òmnium Cultural Sants-Montjuïc, Ona de Sants-Montjuïc / Ateneu Popular de
Sants, ONG El Gra de Blat, Parròquia de Sant Medir, Plataforma d'afectats per la
Hipoteca PAH, Quadre Escènic Sant Medir, Sants 3 Ràdio - La ràdio local de SantsMontjuïc, Sants-Montjuïc per la Independència ANC, Secretariat d'Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, Aprenem Compartint, Taula Intercultural, Societat Esportiva
Mercat Nou-Magòria, Unió Excursionista de Catalunya- Sants U.E.C.
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NITS D’ESTIU. CINEMA A LA FRESCA
A causa de la manca de pressupost disponible per
programar el cicle de Cinema a la fresca, es va decidir
accedir al cicle de Pantalla Barcelona, organitzat des de
l’ICUB per tal de poder mantenir programació de cinema
d’estiu i amb el mínim cost possible per al projecte, ja
que tot el muntatge, drets i sonorització corria a càrrec
d’ICUB. Es van programar dues pel·lícules i, en tots dos
casos, es van exhaurir les entrades.
La boda de Rosa
La vampira de Barcelona

1 de juliol
15 de juliol

PANTALLA BARCELONA. CINEMA DE TARDOR
L’any 2021 es va participar per primera vegada del cicle Pantalla Barcelona Tardor,
dinamitzat des de l’ICUB, amb la programació següent:
La hija de un ladrón, de Belén Funes
Presentació a càrrec de la directora Belén Funes.

3 de novembre

Una mujer fantàstica, de Sebastián Lelio
10 de novembre
Col·loqui posterior a càrrec de membres activistes de la Fundació ACATHI
(Asociación Catalana por la Integración de Homosexuales, Bisexuales y
Transexuales Inmigrantes).
Adú, de Salvador Calvo
1 de desembre
Presentació i col·loqui posterior a càrrec de Bella Agossou, actriu de la
pel·lícula i Anna Peñarroya, membre de Solidary Wheels, al voltant de
l’experiència dels infants migrants.
Las niñas, de Pilar Palomero
15 de desembre
Col·loqui posterior a càrrec de Raquel Miralles i Clàudia Caparrós, expertes en
filosofia, feminismes i cinema.
Totes les pel·lícules van anar acompanyades per activitats de sensibilització
paral·leles.
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XXXI MARATÓ DE CINEMA FANTÀSTIC I TERROR
Festival dedicat al cinema fantàstic i de terror amb
la projecció dels curts finalistes en XXIII Concurs
de curts del Festival, i la projecció de llargmetratges
del gènere.
A nivell presencial, es van poder dur a terme les
activitats complementàries anteriors a la marató:
Children of VHS i la Mini Marató.
Enguany es va decidir fer un híbrid de la marató
tradicional. Així es va reduir a dos dies la marató (26 i
27 de novembre), amb la projecció dels finalistes del concurs de curts de cada
categoria, i la projecció d’1 parell de llargmetratges del gènere per dia.
Es van presentar un total de 378 curts.
El palmarès de 2021 ha estat:
MILLOR CURT D’ANIMACIÓ
Good Night Mr Ted. Dir. Nicolás Sole Allignani. Buenos Aires. 10,45 min.
PREMI ESPECIAL ALICE GUY (millor curt feminista de terror i/o fantàstic)
Punto de giro. Dir. Ainhoa Menéndez. Madrid. 8 min.
PREMI PERE GARCÍA PLENSA AL MILLOR CURT
La Luz. Dir. Iago de Soto. Madrid. 12 min.
MILLOR CURT ED WOOD
Chicha Sentai. Dir. Rogger Vergara Adrianzén. Perú. 9 min.
MILLOR CURT EN CATALÀ
Llengua amb tàperes. Dir. David Mataró. Barcelona. 15 min.
MILLOR CURT CURT
La escopeta comercial. Dir. Joan Ramon Viñas Grimalt. Cerdanyola. 2 min.
MILLOR CURT CHICHA CUTRE
Inhumano. Dir. Iñigo Acha. Bermeo (Biscaia). 6 min.
Cal tornar a destacar la gran participació en el certamen de microrelats, amb
1.214 obres presentades. Aquest any, per primera vegada amb el premi en
català.
El guanyador al millor microrelat en català ha estat “La balada de l’ermità”
d'Elies Campmany Pons.
El millor microrelat en castellà ha estat “Carnicería” d'Edward Medina
Frisancho.
Comissió Organitzadora: 8 entitats: 666 SFX, Mecanoscrit, Club Silmaril, SantsNiggurath, Sants 3 Ràdio, Mexcat, Diables de Sants i la Llanterna Màgica.
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ESPECTACLES FAMILIARS
Els espectacles familiars van tornar al
Casinet d’Hostafrancs, aquest cop en un
format totalment presencial. Al primer
trimestre vam reprendre la nostra
programació habitual amb un espectacle
cada últim diumenge de mes, realitzant-ne
quatre en total.
De cara a la resta de l’any, per manca de
pressupost, es va optar per programar
espectacles del cicle Barcelona Districte
Cultural de caire familiar ja que no
disposàvem de prou pressupost des del projecte per realitzar programació pròpia.
Nombre total d’assistents

469 persones

Programació:
Naguis & Bobas, de Circ Los
El Peix Irisat, de Companyia Tanaka
Mans, de Tutatis
El Monstre de colors, de Tutatis

31/01/2021
28/02/2021
21/03/2021
18/04/2021
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PAU SENSE TREVA. 33a EDICIÓ
Gener 2021
Al desembre de 2020 semblava que no es podria organitzar
cap activitat familiar de Nadal però finalment, fruit de les
propostes amb les entitats i el Districte, es va poder 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.

Desembre 2021
Dins de la Pau sense Treva vam organitzar activitats als dos centres cívics, tornant a
programar espectacles familiars al Casinet d’Hostafrancs.
Cuida’l
La frontera inesperada

Cia. Comvulguis
Cia. Dolçamar

28/12/2021
30/12/2021

El nombre d’entrades venudes va ser de 236. La recaptació va ser donada de forma
íntegra a l’ONG “Gra de blat”. Aquesta organització treballa
amb persones en risc d’exclusió dintre del territori, i a més
de la col·laboració econòmica van presentar el seu projecte
abans d’una de les representacions.
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Cicle de teatre amb l’objectiu de promoure l’accés
dels veïns i veïnes de la ciutat en 21 centres cívics,
fent una oferta variada per a joves i adults.
En aquesta edició es va decidir programar 2 obres,
del cicle de tardor, de caràcter familiar ja que per les
circumstàncies econòmiques, no es podia programar
el cicle d’espectacles familiars i perquè els més
petits poguessin tenir teatre.

Actuacions realitzades 12 actuacions al Casinet d’Hostafrancs (10 adults i 2
familiars)
2 actuacions per a
escoles
Nombre assistents

2.215 persones

Destaquem, com a novetat, la programació de 4
activitats complementàries al voltant de les obres de
teatre programades dins del cicle. Una de les més
destacades va ser la que acompanyava l’obra: “El
silenci dels telers”, consistent en una passejada per
l’antiga fàbrica de l’Espanya Industrial, amb la
participació d’algunes entitats del barri: Donar veu a
la memòria, la Coral Sant Medir i el Sr. Joan
Sanromà, explicant la història de l’Espanya
Industrial i del Casinet d’Hostafrancs.

20

Memòria Cotxeres-Casinet 2021

ASSAIG EN COMPANYIA
L’Assaig en Companyia és una mostra
d’espectacles en fase de producció organitzat
per la Companyia de Ballet Clàssic de
Catalunya.
En l’edició de 2021 vam poder acollir 4
espectacles, incloent una versió
contemporània del trencanous, el
“Trencanous migrat”.
Com a línies de futur, volem continuar impulsant aquest espai de creació artística i de
dansa, tot potenciant la participació de diferents disciplines, artistes i escoles.
AULA DE FORMACIÓ JOSEP GUINOVART
Espai de formació adreçat a totes aquelles persones que
tenen ganes d’aprofundir en el coneixement. En Josep
Guinovart i Grau (1911-1999) va ser un santsenc que formà
part des de ben jove de l’ateneu popular, que difonia el
coneixement, especialment entre els obrers de les fàbriques,
com a element que facilités llur emancipació. L’aula permet
programar activitats culturals i divulgatives de formats molt
diversos i, sovint, en col·laboració amb les entitats del barri.
Es van realitzar 11 activitats de diversos formats:
7 xerrades:
“Sexe, drogues i prevenció” amb Lupe García
“De parella a família” amb Illana París
“Sexualitat, diversitat funcional i pantalles” amb Lupe García
“La guerra des dels dibuixos dels infants”
“Bombers de Barcelona”
“El pacte del temps”
“Violències masclistes, què podem fer?”

10/03/2021
19/03/2021
26/05/2021
17/06/2021
27/10/2021
09/11/2021
17/11/2021

3 presentacions de llibres:
"Tàndem" de Maria Barbal
“Arbres de la Cerdanya” amb Enric Orús
"Josep Lluís Facerias"

25/03/2021
19/05/2021
20/10/2021

1 actuació de teatre:
“Viure en guerra, infants sota les bombes”

18/06/2021

1 cine fòrum:
"Están vivos" la Llanterna màgica

23/11/2021
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XXI OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS
Enguany no es va tornar a celebrar l'Open Internacional com el celebràvem
habitualment, per motiu de la situació epidemiològica, en creure que l'assistència de
jugadors seria molt inferior a la "normal" i pel fet que més del 50 % dels jugadors són
estrangers i els era molt difícil poder venir dels seus països.
S'acorda en el seu lloc col·laborar amb la Federació Catalana d'Escacs, per realitzar
en les dates de l’Open l'edició del Trofeu Ciutat de Barcelona d'escacs.
La pròxima edició de l'Open de Sants (19 al 28 d'agost 2022), la Federació catalana i
el projecte Cotxeres-Casinet uniran esforços, que es traduiran en la signatura d’un
conveni de col·laboració per realitzar un únic torneig.

ADVENT CORAL’21
Els dies 17 i 18 de desembre de 2021 es va tornar a celebrar a la Sala de Plens del
Consell Municipal del Districte la tradicional trobada de corals del districte de SantsMontjuïc per celebrar amb música l’esperit nadalenc amb cançons d’arreu del món.
Després de no poder realitzar-se el 2020, la retrobada va ser important per reprendre
el contacte amb les corals, que han estat fortament castigades per la pandèmia i les
restriccions.
Un total de 10 corals van ser programades per actuar, amb la baixa d’última hora de la
Societat Coral la Floresta per motius de salut. Les corals participants van ser les
següents:
-

Coral Estel
Centre Catòlic Sants
La Vinya de Sants
Orfeó Atlàntida (Cor Jove) i Petita Atlàntida
Societat Coral La Joia
Coral Sant Medir
Orfeó de Sants
Coral Església Evangèlica Hostafrancs
Societat Coral La Floresta
Coral Daina
San Cristóbal

A causa de les mesures sanitàries, es va establir un aforament màxim de 80 persones,
amb torns rotatoris d’assistència per part de les corals sempre que fos necessari.
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ACTIVITATS SUSPESES
VERMUT JAZZ
El cicle de concerts de jazz els diumenges de maig-juny al pati del Casinet
d’Hostafrancs no es va poder realitzar a causa de les restriccions. Es seguirà
mantenint el format el proper any, donant la possibilitat a grups de Jazz de donar a
conèixer el seu treball.
REVETLLA DE SANT JOAN
Festa d’ambient familiar que comença amb l’arribada de la Flama del Canigó per part
de Camins Esportius de Sants, continua amb el correfoc infantil dels Diables de
l’Escola Barrufet, el sopar veïnal i el Ball de Revetlla amb orquestra en directe i música
ambient. No es va poder dur a terme per les mesures preventives contra la pandèmia.

4.3. Suport a projectes i entitats
XXX CURS INTERNACIONAL DE DANSA

Curs de dansa d’estiu que s’ofereix a
estudiants d’arreu del món amb múltiples
disciplines i actuacions. Del 28 de juny al 30
de juliol al Casinet d’Hostafrancs.
La participació va tornar a ser molt inferior a
un curs normal, i es van continuar complint
els protocols que hi havia en aquest
moment quant a participació, quantitat
d'alumnes, etc.

Nombre assistents
Comissió organitzadora

96 persones (87 infants de 5 a 12 anys i 9 joves i adults).
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, artistes i escoles.
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4.4 Espais d’art
Al 2021 hem acabat de reprogramar totes les exposicions que van haver de cancel·larse a causa de la pandèmia. A més, participem per primer cop al programa "Temporals"
de l'ICUB, que apropa exposicions d'art contemporani d'alt nivell als centres cívics que
hi participen, entre ells, Cotxeres i Casinet. Aquestes són les exposicions que hem
realitzat:
-

19 exposicions a Cotxeres de Sants
16 exposicions a Casinet d’Hostafrancs

Alhora, hem produït una exposició pròpia en conjunt amb ICUB:
Viure en guerra, infants sota les bombes
Centrada en els dibuixos que van fer els infants del
Grup Escolar Lluís Vives durant la Guerra civil.
L’exposició ha estat comissionada per en Joan
Sanromà, amb el suport de Donar veu a la memòria i
ICUB. Es van fer dues activitats d’acompanyament:
obra de teatre i Taula rodona amb la Universitat de Vic.
L’exposició ha quedat al centre i es pot cedir a altres
equipaments. L’institut Escola Arts la va portar al seu
centre i al carrer per gaudir-la amb les famílies.

Sala d’exposicions Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants
Francesc Chimelis
Camins
Del 29 de desembre de 2020 al 16 de gener de 2021
Josep Colet
La Boqueria, l’escenari insòlit
Del 21 de gener al 8 de febrer
Rosa Gallach Cardona
Empoderades
Del 9 al 27 de febrer
Col·lectiu Artistes de Sants
Aigua, dona i vida
Del 2 al 18 de març
Club Ciclista Catalunya-Bcn
75è aniversari del Club Ciclista Catalunya
Del 20 al 31 de març
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Clara Nubiola
L’opinió dels altres era molt més important
Del 6 al 29 d’abril
Fotoconnexió
11 Fotoconnectades
Del 4 al 22 de maig
Casal Municipal de Gent Gran Cotxeres de Sants
Mostra dels tallers de pintura impartits al Casal Municipal de Gent Gran
Del 25 al 29 de maig
Tallers Cotxeres-Casinet
Mostra dels tallers d’expressió plàstica impartits al Casinet i a Cotxeres
De l’1 al 19 de juny
Monteis
Rastres
Del 22 de juny al 10 de juliol
Llanterna màgica
Pere Balañà Bonvehí (1925-1995)
Del 13 al 24 de juliol
26è Open Escacs Ciutat Bcn
Tornen les estratègies i els moviments en escaquers
Del 27 de juliol al 28 d’agost
SEXTORIES
DESIG, Un recorregut pel plaer i la passió fugint dels estereotips físics,
sexuals i socials
Del 31 d’agost al 10 de setembre
Línia figurativa del Col·lectiu d’Artistes de Sants
Imagina’t nous camins d’emocions
Del 14 al 25 de setembre
Exposició experimental del Col·lectiu d’Artistes de Sants
Penjats d’un fil el nostre present immediat juga al tres en ratlla
Del 28 de setembre al 9 d’octubre
Línia Avanguardista del Col·lectiu Artistes de Sants
Un Col·lectiu amb llibertat d’expressió
Del 13 al 23 d’octubre
Col·lectiu d’Artistes de Sants i Cotxeres-Casinet
Mostra d’obres participants al 14è Concurs d’Art Jove
Del 28 d’octubre al 13 de novembre
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Edgar Duch Miret
La cal·ligrafia volumètrica II
Del 16 de novembre al 18 de desembre
Montse J. Sorribes
Regeneració
Del 21 de desembre de 2021 al 15 de gener de 2022

Sala-Aparador Casinet d’Hostafrancs
Grup Juvenil Col·lectiu d’Artistes de Sants
Somiant colors
Del 22 de desembre de 2020 al 16 de gener del 2021
Francesc Viadel Caparrós (SISCO)
Ecos
Del 19 de gener al 6 de febrer
Thaïs Borri Bas
Revelacions
Del 9 al 27 de febrer
Instal·lació del Grup 3–D (Anna Bafalluy, Montse J. Sorribes, Anna López Isart)
Incertesa
Del 2 al 20 de març
Marcel Wissing Boada
En Plein Air
Del 23 de març al 10 d’abril
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Myriam Meloni
Different Shades of Blue
Del 13 d’abril al 27 de maig
Tallers Cotxeres-Casinet
Mostra dels tallers d’expressió plàstica impartits al Casinet i a Cotxeres
De l’1 al 12 de juny
Casal Artesà d’Hostafrancs
Exposició col·lectiva dels alumnes del taller de pintura del casal
Del 15 de juny al 3 de juliol
María José Paterna
Un món de colors
Del 6 al 24 de juliol
Pol Peiró
Arrels
Del 31 d’agost al 25 de setembre
Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs
Mostra dels cartells presentats al 18è Concurs de Cartells de la Festa
Major d’Hostafrancs 2021
Del 28 de setembre al 9 d’octubre
Bart Calero
Capitalisme. Ego i Ésser
Del 13 d’octubre al 13 de novembre
D. Collantes
La dificultad del ser
Del 16 de novembre a l’1 de desembre
Lúa Ortiz Rey
L’habitació
Del 3 al 18 de desembre
Grup Juvenil del Col·lectiu d’Artistes de Sants
Les creacions no tenen edat
Del 21 de desembre de 2021 al 8 de gener de 2022

27

Memòria Cotxeres-Casinet 2021

Concurs Art Jove’21
En el mes de novembre es va realitzar el 14è
Concurs d’Art Jove Cotxeres – Casinet,
amb una participació de 20 concursants que
han presentat un total de 34 obres. Es van
exposar totes les obres presentades a la sala
Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, del 26
d’octubre al 13 de novembre, i es va fer una
votació popular.
Les propostes guanyadores van ser:
1r premi ha estat Cosmin Marian Guta amb “Filo
della memoria”
2n premi per a Julieth Rodríguez Soronellas amb
“Toca’m 155”
Premi de la votació popular per a Roger Font
Micas amb “Guineu voladora de les Filipines”.

Les exposicions tindran lloc durant
l’any 2022.
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La Galeria del Casinet

L’espai de la galeria del Casinet ha estat històricament un espai de trobada de gent
gran, especialment per practicar-hi jocs de taula. Des del projecte, fa temps que
ens plantegem si aquest és un servei que hem d’oferir a Casinet o si seria més
adient que estigués a un Casal de gent gran. Tot i així, s’ha mantingut el servei al
llarg dels anys, mirant de mediar amb l’activitat pròpia del centre, les necessitats
de programació i d’espais així com alguns conflictes de convivència que han sorgit
a l’espai puntualment. Aquestes aspectes generaven una considerable tasca
afegida a les que ja havia de fer el personal de consergeria.
Durant el període de pandèmia, lògicament, es va haver de tancar el servei i era un
dels que es preveia obrir amb més retard, tenint en compte que afecta col·lectiu
molt vulnerable. Aquest temps d’aturada i de replantejament dels espais ens ha
permès poder destinar la galeria a altres necessitats del projecte, com la ubicació
d’un nou espai expositiu per donar resposta a les necessitats detectades.

Al 2021 s’han programat diverses exposicions:
- Energia per a tothom. Biennal de ciència. Reflexió al voltant de l’eficiència i
del consum d’energia.
- Institut Escola Arts. Espai C. Projecte de creació d’artistes en residència a les
escola, en aquesta ocasió, sobre l’art tèxtil.
- Viure en guerra, infants sota les bombes. Exposició coproduïda per
Cotxeres-Casinet, ICUB i Donar Veu a la Memòria.
Proposta de properes exposicions:
- Mostres comunitàries sorgides dels projectes de l’entorn: escoles, entitats...
- Propostes que no tenen cabuda dins les comissions de selecció anuals
- Exposicions institucionals que cerquen espais on fer divulgació
- Exposicions pròpies
Per tal de consolidar el projecte caldrà una sèrie de millores tècniques que s’aniran
fent progressivament:
- Repintar les parets de la galeria
- Treure els penja-robes i radiadors en desús
- Instal·lar unes guies d’exposicions
- Instal·lar un petit sistema de llums
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5. Àrees de gestió
5.1. Cessió d’Espais
La cessió d’espais ha seguit estant força afectada per la pandèmia. Les normatives
sanitàries han impedit poder realitzar cessió d’espais per a grans esdeveniments
excepte per a activitats socioeducatives o actuacions en alguns períodes. Aquest fet
ens ha permès realitzar alguns concerts en directe del cicle BarnaSants, sempre
complint amb les mesures preventives.
Seguim donant suport amb l’acollida de les campanyes de donació de sang a l’auditori
i el teatre del Casinet.
Durant l’any 2021, s’han mantingut 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.
Els espais i centres que s’acullen són:
Pati Cotxeres de Sants:
Institució Montserrat
La Masia del Rellotge:
Institució Montserrat
La cessió d’espais és una de les grans àrees del
projecte ja que permet donar cabuda a moltes
iniciatives ciutadanes que s’adrecen a CotxeresCasinet com a espai per poder realitzar les
diferents activitats. És important destacar que la
polivalència, amplada i diversitat de la majoria
d’espais per acollir propostes de diferents formats
és un atractiu dels nostres equipaments. La
política del projecte es basa a prioritzar activitats
d’entitats del Secretariat (que tenen el seu ús
gratuït dos cops l’any), del Districte, fires i altres
activitats socioculturals de ressò per a la ciutat
que no afectin el descans del veïnat; en aquest sentit la majoria d’activitats realitzades
en els espais han estat d’entitats.

Sol·licituds
S’han tramitat 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 falta d’espai o per activitats inadequades.
S’han suspès 301 actes degut a la crisi sanitària de covid-19.
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2021
2020
2019

782
432
892

Esdeveniments 2021
Durant l’any 2021 s’han realitzat 377 esdeveniments.

2021
2020
2019

377
153
724

Els esdeveniments estan agrupats en activitats permanents i puntuals. Les
permanents són aquelles amb esdeveniments que ocupen els espais d’una forma
estable; és a dir, fan servir l’espai un cop a la setmana. Durant l’any 2021 hi ha hagut
un total de 22 permanents organitzades per entitats o institucions que han disposat
d’un espai estable. Les puntuals són les d’esdeveniments que ocupen l’espai un dia o
diversos dies seguits com són les fires, congressos, reunions, etc.
ENTITAT
ADORATRIUS - SICAR
ASOCIACIÓ ESPANYA-XINA DE INTERCANVI I AMISTAT
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUNDO PARA EL PERÚ
ASOCIACION SHOGI NO KOKORO
ASSAIG TABALERS DIABLES DE SANTS
ASSOC. CULTURAL BOLIVIANA YACHAY FOLK
ASSOC. CULTURAL FOLKLÓRICA BOLIVIANA QORI INKAS
ASSOCIACIO AMICS DEL FELTRE
ASSOCIACIÓ YAMUNA

HORARIS
Dies puntuals
Dv de 9 a 10,30
Ds de 12 a 14
Ds de 10 a 14
Dc de 20,30 a 23
Ds de 16,30 a 19
Ds de 18,45 a 21,15
Dl de 19 a 21
Ds de 10,30 a 13,30 i de 16,30 a 19

AULA OBERTA DE SANTS
BANDA I MAJORETS TRIANGLE DE SANTS
CATALUNYA ESCACS CLUB
CLUB CICLISTA CATALUNYA-BARCELONA
CLUB CINEMA LA LLANTERNA MÀGICA
COL·LECTIU D'ARTISTES DE SANTS

Dj de 17 a 20
Dl de 16,30 a 20,15
Dj de 17,30 a 20,30 i dg de 10 a 14
Dl i dc de 17,30 a 20
Dv puntuals de 18,30 a 21,30
Dm de 11 a 12,30 i dj de 17 a 20
De dl a dvs de 10,30 a 13 i de 14,30 a 17 / Dj de 19 a 20 /
COMPANYIA DE BALLET CLASSIC DE CATALUNYA -LA COMPANYIA
Ds de 10 a 14 i de 16,30 a 18,30
ESBART CIUTAT COMTAL
Dl i dv de 21,45 a 24 / Dj de 20 a 21/ Dv de 17 a 20,30
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER - CSMA SANTS
Dj de 15 a 17
FUNDACIÓ JOIA - TALLER PRODUCTIU
Dj de 15,30 a 17
FUNDACIÓ PRIVADA DAU
Dl de 9,30 a 12,30
PROGRAMA DE GENT GRAN
Dm mensuals de 15,30 a 20,30
Dl de 12 a 15
TALLER CUINA DE RESISTÈNCIA
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En la gestió de sol·licituds d’esdeveniments
permanents es demana als organitzadors
documentació de l’associació i de la finalitat de
l’activitat. Un cop presentats, es valoren els seus
objectius i si tenen uns continguts culturals,
populars, artístics i/o creatius, reben suport des
de Cotxeres-Casinet, que tant pot ser “suport a
altres projectes” com “suport a la seva creació”.
Durant el 2021 hi ha hagut un total de 6 activitats
que han rebut aquest tipus de recolzament.

La tipologia dels esdeveniments és necessària per adequar l’activitat en el millor espai
disponible per al seu desenvolupament. Estan classificades en:
Tipologia dels
Esdeveniments

Nombre
Esdeveniments

Actes de Cultura Popular

2

Actuacions Musicals i
concerts

15

Assajos

24

Debats / Conferències

12

Dinars / Sopars

4

Espectacles Escènics

28

Esports

6

Exposicions

3

Festivals / Diades

4

Mostres / Fires

15

Projeccions Audiovisuals

11

Reunions / Assemblees

156

Tallers / Cursos

24

Altres

19

Ocupació de l’Espai
Cada esdeveniment pot ocupar un o varis espais i/o també fer vàries sessions en un
mateix dia o en diferents dies com són principalment les permanents. És a dir, dels
377 esdeveniments programats suposa un total de 2.243 sessions que han ocupat un
espai en els centres.
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Ocupació dels espais més sol·licitats del Centre Cívic Cotxeres de Sants:

ALTELL
SALES CONFERÈNCIES
SALA 23
SALA 24
SALA 25
SALA 31
SALA D'ACTES/43
SALA 21
SALA 42
SALA 32
SALA 34
SALA 35/ INFORMÀTICA
AUDITORI

16
55
6
3
2
6
73
9
1
3
1
0
97

Ocupació dels espais més sol·licitats del Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs:

ESTUDI
PATI
SALA 00
SALA 01
SALA 02
SALA 03
SALA 04
SALA 05
SALA 32
TEATRE

12
6
3
8
7
4
17
4
3
91

El nombre de persones que han assistit a les diferents activitats i actes és de 30.871.
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Tipus d’Organitzadors
Els organitzadors són totes les entitats, institucions o persones que sol·liciten un o
varis espais, per desenvolupar una activitat a les sales dels centres.
Depenent de qui fa la petició d’espai s’agrupen en: entitats, administració i privats.
Agrupament dels organitzadors de caire públic

Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
A continuació es presenten les xifres de la participació de les entitats del Secretariat:
55 entitats del SESHB han programat esdeveniments
126 esdeveniments
1.391 sessions
18.751 persones usuàries
Resum esdeveniments SESHB

2021
2020
2019

126
53
319

Districte Sants-Montjuïc
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Les xifres d’esdeveniments del districte de Sants-Montjuïc són:
11 activitats
22 sessions
1.290 persones usuàries
Resum esdeveniments Districte Sants-Montjuïc

2021
2020
2019

11
10
43

Valoració econòmica de sales
La recaptació pel lloguer d’espais ha estat de 81.324,31 € mentre que a l’any 2020 va
ser de 33.943,35 €, la qual cosa suposa un important increment respecte de l’any
passat.
Referent a la gratuïtat de la cessió d’espais a les entitats associades al SESHB,
segons el projecte de Cotxeres-Casinet, es fa referència a un valor de 82.474,01 €. A
part, 10.203,35 € s’han destinat al suport a altres activitats que s'han realitzat als
centres, oferint suport a activitats com: Barnasants, Hip hop Solidari, Ayudar Jugando,
Extruder Day, Orfeó Atlàntida...
Millores dels espais
Durant el 2021 s’han fet millores d’infraestructures i de dotació tècnica en els diferents
espais dels centres. S’ha fet una inversió important en material de so per renovar
alguns dels equips que havien quedat desfasats o espatllats.
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5.2. Comunicació
Un dels fets més destacats de 2021 a nivell de comunicació és l’estrena d’una nova
web, pensada per facilitar l’accés a la gran quantitat d’activitats i d’informació
generades des del projecte de Cotxeres Casinet.
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El web del projecte està articulat en una pàgina principal, actualitzada 2/3 vegades per
setmana amb informació de les nostres activitats i també d’activitats alienes a la nostra
programació que es realitzin en algun dels nostres centres.
Hi ha hagut un petit increment de visites a la web del projecte, fet que suposa una
petita recuperació des de la caiguda del 2020.

2018

108.792

2019

106.092

2020

67.249

2021

75.823
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Paral·lelament, també hi ha hagut un gran augment de seguidors a les nostres xarxes
socials. Disposem de compte a:
-

Facebook:
Twitter:
Instagram:

3.227 persones, un 6 % més que l’any passat
2.537 persones, un 9 % més
2.157 persones, un augment del 44 %

Disposem també d'un canal a Youtube. Aquests mitjans han estat fonamentals el
darrer any per difondre tant les activitats del projecte, com les que sense ser-ho
considerem d'interès.
Els mitjans de comunicació local (Línia Sants, El3.cat, Ona de Sants, Ràdio
Hostafrancs i Sants 3 Ràdio, també han donat suport informatiu a algunes de les
activitats del Projecte i de forma puntual Betevé.
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5.3. Gestió econòmica
Balanç 2021
DESPESES

Pressupost
2021

RESULTAT A
31/12/2021

ACTIVITATS

TALLERS

295.000,00

12.779,50
398,49
1.144,69
11.938,58
0,00
154,37
1.700,71
0,00
6.152,58
76,20
13.098,94
577,95
1.428,59
4.229,94
5.133,28
1.447,20
6.160,00
235.214,69

TOTAL ACTIVITATS

352.850,00

301.635,71

TECNICS PROJECTE

218.000,00

ADMINISTRATIUS

116.000,00

Informadors - Conserges

125.000,00

60.000,00

186.517,25
116.308,36
121.896,49
416,50
64.488,24

520.500,00

489.626,84

800,00

0,00
15.185,05
9.715,07
105,12
8.132,71
1.690,49
5.520,34
8.118,20

PAU SENSE TREVA

10.000,00

CARNAVAL

1.500,00

FIRENTITATS

5.000,00

MARATO DE CINEMA
REVETLLA DE ST, JOAN

12.000,00
0,00

CINEMA A LA FRESCA

3.300,00

OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS

3.000,00

VERMUTS MUSICALS - JAZZ

3.800,00

EXPOSICIONS

2.900,00

ADVENT CORAL

350,00

SUPORT A ALTRES PROJECTES

4.000,00

ASSAIG EN COMPANYIA

1.000,00

AULA GUINOVART

1.000,00

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

3.500,00

ESPECTACLES INFANTILS

5.000,00

CONCURS D'ART JOVE

1.500,00

PINTUTA MURAL CASINET

PERSONAL

FORMACIO PERSONAL
PERSONAL MUNTATGES I VIGILANCIA
TOTAL PERSONAL

1.500,00

DESPESES DE FUNCIONAMENT
DESPESES DIVERSES
MANTENIMENT MAT.INFORMÀTIC
MANTENIMENT INSTAL.LACIONS
DESPLAÇAMENTS I TRANSPORTS I DIETES

13.500,00
5.000,00
800,00

MATERIAL D'OFICINA

5.700,00

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ COTXERES-CASINET

1.200,00

DESPESES BANCARIES

7.000,00

TECNICS DE SO I VIDEO

8.500,00
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COMPTABILITAT

0,00

12.199,92
2.637,80
7.338,21
5.630,36
3.459,85
859,50
-1.350,26
2.719,06

85.400,00

81.961,42

0,00

0,00

958.750,00

873.223,97

12.200,00

AUDITORIA

5.000,00

GESTIO DE CONTRACTES+ FRA ERTO

7.700,00

SERVEIS EXTERIORS DE NETEJA
ASSEGURANÇES + UNIMAT I ETEGMA

14.000,00
4.000,00

COL.LECTIU RONDA
RECUP.PRORRATA
GESTIO ANYS ANT. PERDUES I GUANYS
TOTAL FUNCIONAMENT
INVERSIONS
AMORTITZACIONS INVERSIONS . . . . . . .
TOTAL DESPESES

INGRESSOS

Pressupost
2021

RESULTAT A
31/12/2021

ACTIVITATS
PAU SENSE TREVA

1.500,00

MARATÓ DE CINEMA

3.500,00

OPEN D'ESCACS

708,00
3.213,00

0,00

TALLERS

378.000,00

3.166,00
1.086,00
304.364,50

TOTAL ACTIVITATS

384.600,00

312.537,50

30.000,00

1.680,00

26.217,61
5.948,04
552,00
12.056,59
6.313,24

336,00

60,00

45.360,00

51.147,48

17.160,00
3.840,00

14.928,92
3.949,17

21.000,00

18.878,09

10.800,00

11.298,74

EXPOSICIONS
ESPECTACLES INFANTILS

1.600,00

CESSIÓ D'ESPAIS
COTXERES/PREUS PÚBLICS + MAT.TÈCNIC
COTXERES/ HORES TÈCNIC
COTXERES/PROJECTOR, VIDEOPROJECTOR, PANTALLA
CASINET/PREUS PÚBLICS + MAT.TÈCNIC
CASINET/HRES TÈCNIC
CASINET/PROJECTOR, VIDEOPROJECTOR,
PANTALLA,LLUMS
TOTAL PREUS PÚBLICS SALES

2.160,00
1.200,00
12.000,00

INGRESSOS AMPIACIÓ HORARI
COTXERES/AMPL.HORARI+MUNT.DESMUN.
CASINET/AMPL.HORARI+MUNT.DESMUN.
TOTAL AMPL.HORARI+MUNT.DESMUN.
INGRESSOS NETEJA
TOTAL INGRESSOS NETEJA
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77.160,00

81.324,31

APORTACIÓ ACTIVITATS (DISTRICTE)

461.250,00

461.250,00

TOTAL APORTACIONS

461.250,00

461.250,00

TOTAL CESSIÓ D'ESPAIS
INGRESSOS PER APORTACIONS

INGRESSOS EXTRAORDINARIES
ALTRES INGRESSOS

0,00

GESTIO ANYS ANT.

39.040,00

INTERESSOS BANCARIS
TOTAL ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS

RESUM

14.818,06

0,00
39.040,00

14.818,06

962.050,00

869.929,87

Pressupost
2021

RESULTAT A
31/12/2021

INGRESSOS

962.050,00

DESPESES

958.750,00

869.929,87
873.223,97

3.300,00

-3.294,10

111.800,00

82.447,01

RESULTATS
CESSIÓ D'ESPAIS
TOTAL SUBVENCIÓ CESIÓ D'ESPAIS

Pressupost 2022
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DESPESES

Pressupost
2022

ACTIVITATS
PAU SENSE TREVA

10.000,00

CARNAVAL

12.000,00

FIRENTITATS

15.000,00

MARATO DE CINEMA

16.000,00

REVETLLA DE ST, JOAN
CINEMA A LA FRESCA
OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS

0,00
6.000,00
52.000,00

VERMUTS MUSICALS - JAZZ

5.400,00

EXPOSICIONS

2.900,00

ADVENT CORAL

350,00

SUPORT A ALTRES PROJECTES

6.000,00

CONCURS D'ART JOVE

1.500,00

ASSAIG EN COMPANYIA

500,00

AULA GUINOVART

1.500,00

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

5.500,00

ESPECTACLES INFANTILS

6.325,00

TALLERS

303.998,00

TOTAL ACTIVITATS

444.973,00

PERSONAL
TECNICS PROJECTE

207.530,57

ADMINISTRATIUS

111.138,37

CONSERGES

142.000,00

FORMACIO PERSONAL
PERSONAL MUNTATGES I VIGILANCIA
TOTAL PERSONAL

1.000,00
56.000,00
517.668,94

DESPESES DE FUNCIONAMENT
DESPESES DIVERSES
MANTENIMENT MAT.INFORMÀTIC
MANTENIMENT INSTAL.LACIONS

800,00
13.500,00
4.000,00
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DESPLAÇAMENTS I TRANSPORTS I DIETES

800,00

MATERIAL D'OFICINA

6.000,00

PROMOCIÓ COTXERES-CASINET

1.200,00

DESPESES BANCARIES

8.000,00

COMPTABILITAT

12.200,00

AUDITORIA

5.000,00

ASSEGURANÇES

1.500,00

TECNICS DE SO I VIDEO

8.000,00

GESTIO DE CONTRACTES

7.700,00

SERVEIS EXTERIORS DE NETEJA

15.000,00

TOTAL FUNCIONAMENT

83.700,00

TOTAL DESPESES

1.046.341,94

% Despeses d'estructura
Despeses d'estructura
Aturats

31.390,26
5.833,33

TOTAL DESPESES

1.083.565,53

INGRESSOS

Pressupost
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ACTIVITATS
PAU SENSE TREVA

1.500,00

MARATÓ DE CINEMA

4.500,00

ESPECTACLES INFANTILS

2.500,00

OPEN D'ESCACS

48.000,00

TALLERS

435.000,00

TOTAL ACTIVITATS

491.500,00

CESSIÓ D'ESPAIS
COTXERES/PREUS PÚBLICS + MAT.TÈCNIC

40.000,00

COTXERES/ HORES TÈCNIC

2.600,00

COTXERES/PROJECTOR, VIDEOPROJECTOR, PANTALLA

1.500,00
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CASINET/PREUS PÚBLICS + MAT.TÈCNIC
CASINET/HRES TÈCNIC
CASINET/PROJECTOR, VIDEOPROJECTOR, PANTALLA,LLUMS
TOTAL PREUS PÚBLICS SALES

15.000,00
1.800,00
270,00
61.170,00

INGRESSOS AMPIACIÓ HORARI
COTXERES/AMPL.HORARI+MUNT.DESMUN.

28.600,00

CASINET/AMPL.HORARI+MUNT.DESMUN.

6.400,00

TOTAL AMPL.HORARI+MUNT.DESMUN.

35.000,00

INGRESSOS NETEJA
TOTAL INGRESSOS NETEJA

TOTAL CESSIÓ D'ESPAIS

13.000,00

109.170,00

INGRESSOS PER APORTACIONS
APORTACIÓ ACTIVITATS (DISTRICTE)

482.895,53

TOTAL APORTACIONS

482.895,53

INGRESSOS EXTRAORDINARIES
ALTRES INGRESSOS

0,00

GESTIO ANYS ANT.

0,00

INTERESSOS BANCARIS

0,00

TOTAL ALTRES INGRESSOS

0,00

TOTAL INGRESSOS

1.083.565,53

RESUM

Pressupost
2022

INGRESSOS

1.083.565,53

DESPESES

1.083.565,53

RESULTATS

0,00
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