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 NOTÍCIES DESTACADES

El Poliesportiu Municipal 
la Bordeta, molt a prop

Molt aviat el Poliesportiu Municipal la 

Bordeta entrarà en funcionament. Si 

bé és cert que l’obertura del poliespor-

tiu s’ha retardat respecte del calendari 

previst, en aquests moments ja s’han 

superat diversos esdeveniments sobre-

vinguts relacionats amb l’envergadura i 

complexitat de l’obra. 

Aquest nou equipament, amb més de 

5.000 m2, es vol convertir en un referent 

de l’esport, la salut i l’oci. Les instal-

lacions disposen de pista poliesportiva, 

piscina coberta de 25 x 10, piscina de 

nadons, zona d’aigües amb piscina d’hi-

dromassatge i saunes, àrea de fitness, 

sales d’activitats dirigides, solàrium i un 

etcètera que us convidem a descobrir. 

Pel que fa als serveis, s’ofereix una àm-

plia programació esportiva amb més de 

80 hores setmanals d’activitats dirigides 

amb el millor assessorament esportiu.

     

       L’àrea de fitness, un espai diàfan 

amb més de 400 m2 per als aparells de 

musculació i cardiovasculars.

     

       La pista poliesportiva, un dels es-

pais més utilitzats per les entitats i clubs 

esportius.

Eleccions al Consell dels 
Centres Cívics: forma-hi part

Fins al 23 de març es poden presentar can-

didatures per a l’elecció de representants de 

les persones usuàries al Consell dels Centres 

Cívics Casinet i Cotxeres. Formar-ne part vol 

dir participar i decidir en les deliberacions 

que es plantegin, així com estar al corrent del 

funcionament general dels centres cívics. 

En total hi haurà cinc representants 

d’usuaris: 

      2 representants de la gent gran

      2 representants de les comissions organit-

zadores d’activitats

      1 representant dels tallers

Si formeu part de qualssevol dels comitès 

organitzadors del cicle anual d’activitats dels 

centres cívics, aquesta és una bona oportu-

nitat per participar activament i fer sentir la 

vostra veu, aportar noves idees i col·laborar 

en les línies d’actuació dels centres cívics.

Esport i salut a la Bordeta

L’obertura del Poliesportiu Municipal 

la Bordeta significa un pas endavant 

en la presència d’equipaments públics 

en un territori tradicionalment poc 

dotat d’aquest tipus d’instal·lacions. Per 

tant, estem davant d’una bona notícia 

per als veïns d’aquest territori. També 

les entitats, els centres educatius i els 

clubs esportius veuran augmentades les 

prestacions pel que fa a l’oferta d’espais 

per a la pràctica de l’esport i la ciutada-

nia en general podrà gaudir d’un nou 

centre integral d’esport, salut i oci. 

Us convidem a descobrir-lo. 

Temps de barri, un pont 
entre les escoles i les 
famílies

El projecte promou l’ús educatiu del 

temps dels infants i millorar l’oferta 

d’activitats. S’han posat en contacte 

necessitats de les famílies amb recursos 

disponibles als barris que de vegades 

no es coneixen prou o bé s’ofereixen 

noves propostes d’ús. Amb aquest punt 

de partida, els patis de les escoles han 

estat un punt de trobada per a famílies, 

entitats de lleure i d’esport. També es 

promou l’ús de sales d’actes i teatres de 

les escoles com a espais més oberts. 

Un dels objectius de Temps de barri, 

temps educatiu compartit és la difusió 

i obertura d’activitats i de l’oferta cultur-

al. Això vol dir que les escoles, AMPA, 

entitats esportives, de lleure, culturals 

o artístiques poden implicar-se en el 

projecte oferint les seves activitats. 

Si la vostra entitat vol participar 

en el projecte o rebre més infor-

mació, poseu-vos en contacte amb 

la coordinadora del projecte.

Núria Esterri 

Tel. 93 291 87 01

nuria@secretariat.org
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  CONVOCATÒRIES  ACTIVITATS

       Projectes de recuperació de la me-
mòria democràtica
Generalitat de Catalunya
Subvenció per a projectes adreçats a la 
restitució de la memòria històrica de la lluita 
per la democràcia durant el període comprès 
entre els anys 1931-1980. 
www.gencat.cat/drep
Termini: 28 de febrer de 2007

       Projectes socioassitencials, projec-
tes de patrimoni cultural
Obra Social Bancaja
Ajuts econòmics per a projectes socioassis-
tencials (discapacitats, drogodependències, 
risc social, gent gran, etc.). 
www.obrasocial.bancaja.es
Termini: 1 de març de 2007
 

      Foment de la cultura de la pau 
Generalitat de Catalunya 
Subvencions per a la realització d’activitats 
de foment de la pau i de la cultura de la pau 
www.gencat.cat/drep
Termini: 5 de març de 2007

      Acció Social i Ciutadania 
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a projectes de supressió 
barreres arquitectòniques, programes de 
serveis socials, activitats d’integració social 
de persones estrangeres immigrades i cata-
lanes retornades, acondicionament allotja-
ments treballadors temporers; programes en 
matèria de famílies, infància i adolescència, 
centres d’acollida i equipaments diversos 
d’atenció social. 
www.gencat.cat/benestar
Termini: 7 de març de 2007

      Cultura popular i tradicional - Cre-
ació i difusió artística 
Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura
Subvencions per a activitats culturals d’inte-
rès general i accions destinades a promoure 
la cultura popular i tradicional, així com la 
realització d’activitats de suport a la creació i 
difusió artística.
www.diba.cat
Termini: 15 de març i 31 de juliol de 
2007

       

 

Projecte Parlem, una ex-
periència de convivència

El Districte de Sants-Montjuïc ha 

preparat unes jornades per presentar el 

Pla de convivència. El Projecte Parlem, 

promogut per la CAL conjuntament 

amb el Secretariat, serà present en uns 

tallers en els quals s’exposaran diverses 

experiències al voltant de la convivència. 

El Projecte Parlem, que va engegar el 

2004, es basa en la creació de parelles 

lingüístiques que comparteixen una 

hora a la setmana en català. A través 

d’aquestes trobades, s’afavoreix que 

l’aprenent s’expressi millor en català i 

que alhora entri en contacte amb el ter-

ritori i la seva gent. 

És una experiència innovadora i enriqui-

dora, al mateix temps que s’ha consolidat 

com una eina eficaç, integradora i plural. 

Dissabte 3 de març al matí. Casi-

net d’Hostafrancs 

  BREUS
Tallers i cursos a Casinet i Cotxeres

Salut i creixement personal, expressió 

plàstica, informàtica, recursos, racó 

infantil i juvenil...

Inscripcions: antics alumnes (a partir 

del 13 de març) i nous alumnes (a partir 

del 20 de març)

Assaig en Companyia

Al Casinet d’Hostafrancs (entrada 3 €). 

Dilluns 5 de març a les 21 h 

Barnasants

Concert de Loquillo & Sopeña. A 

l’auditori de les Cotxeres de Sants 

(20/25 €)

Dissabte 24 de març a les 22 h

Temps de barri (a les 12 h)

Actuació de màgia: 24 de febrer 

CEIP Miquel Bleach

Actuació i taller de màgia: 3 de març 

Escola Sant Medir

Actuació i tallers de danses del 

ventre i de Bollywood: 10 de març

CEIP Lluís Vives

Actuació de màgia: 17 de març

CEIP Pràctiques II

 AGENDA

  PARTICIPA!

Reunió de Firentitats

Dijous 8 de març a les 19.30 h al 

Casinet d’Hostafrancs.Reunió i sorteig 

d’estands 

Petjades és un projecte de la Federació 

d’Associacions, Entitats i Comissions 

d’Hostafrancs amb el qual es promou 

que les persones grans surtin a caminar 

per indrets de la ciutat, tot aprofundint 

coneixements culturals. Tots els dimarts 

a les 10 h al Casinet d’Hostafrancs.

Volem que l’infoSecretariat sigui un 

punt de trobada entre les entitats, un 

bon canal de comunicació per saber 

què es cou en el teixit associatiu. Les 

entitats teniu molt a dir-hi, així que 

si esteu realitzant algun projecte o 

activitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò només cal que ens envieu 

la informació i mirarem de fer-ne 

difusió.

info@secretariat.org


