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 NOTÍCIA DESTACADA

El Centre Catòlic de Sants 
inaugura nou local social
Després de més de tres anys d’obres, el Centre 

Catòlic de Sants inaugurarà el proper diumen-

ge 13 de maig el seu nou local social. Situat al 

carrer Antoni de Capmany 72-76, el nou local 

té més de 1.600 m2 i disposa d’una àmplia 

sala-teatre amb 300 butaques, cafeteria, sala 

de billar, sala de tennis taula, sala polivalent i 

diversos espais per acollir activitats relaciona-

des amb la cultura, l’esport i l’oci.

El 13 de maig a les 11 del matí es donarà el 

tret de sortida als actes d’inauguració amb 

una jornada de portes obertes i diversos actes 

commemoratius.

Jornada de portes 
obertes

El proper diumenge 6 de maig el Poliespor-

tiu Municipal la Bordeta farà una jornada de 

portes obertes. Des de les 10 del matí i fins a 

les 14 h podreu visitar les noves instal·lacions 

i descobrir l’oferta esportiva i de salut que 

ofereix aquest equipament a la ciutadania. 

S’han programat diverses activitats: partit de 

futbol sala, macrosessió d’spinning, música a 

l’àrea de fitness... Us convidem a assistir-hi i 

a passejar-vos pel nou poliesportiu.

Escola Lloret, 60 anys fent 
escola

L’Escola Lloret es va fundar el 1947, i 

d’aleshores ençà continua amb la tasca 

ininterrompuda de formació i educació 

dels infants del barri. Amb motiu del 60è 

aniversari de la fundació de l’escola, han 

programat un calendari d’activitats com-

memoratives que es va iniciar al gener i 

que arribarà fins al mes de juny. 

El proper dissabte 5 de maig faran una 

gran trobada a l’auditori de les Cotxeres 

de Sants per reunir totes les persones 

que tenen o han tingut vinculació amb 

el centre: antics alumnes i professors, 

pares, alumnes i professorat. Felicitats 

per una trajectòria de 60 anys al servei 

del barri.

Arriba Firentitats
Firentitats és a punt d’arribar als nostres 

barris. Els dies 4, 5 i 6 de maig el teixit 

associatiu de Sants, Hostafrancs i la Bor-

deta celebrarà la seva gran activitat, que 

enguany arriba a la setena edició. 

Horari de la mostra

Divendres 4 de maig: de 17 a 21 h

Dissabte 5 de maig: de 10 a 21 h

Diumenge: de 10 a 14.30 h

Fes-te al carrer

La trobada de cultura popular i tradicio-

nal catalana també es donarà cita durant 

els dies de la mostra. Fes-te al carrer és 

una proposta consolidada que aprofita 

la gran dimensió de Firentitats per sortir 

al carrer i fer present a la ciutadania la 

gran riquesa de les manifestacions de la 

nostra cultura popular. Apropeu-vos al 

Parc de l’Espanya Industrial i gaudiu de 

la festa.

Divendres 4 de maig

Ballada de sardanes

Dissabte 5 de maig

Trobada de puntaires

Correfoc infantil

Tabalada

Correfoc

Diumenge 6 de maig

Fira d’artesania

Plantada de gegants

Ball de gegants

Ball de bastoners

Actuació castellera
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Assaig en Companyia

Al Casinet d’Hostafrancs, a les 21 h

Dilluns 7 de maig 

Ball de la gent gran (17 h)

A les Cotxeres de Sants: 10 i 31 de maig

Al Casinet d’Hostafrancs: 8 i 22 de maig

Cicle de concerts de música clàssica

Banda Municipal de Barcelona. A les Cotxe-

res de Sants, a les 11.30 h

Diumenge 6 i 20 de maig

Trobada de Cant Coral

A les Cotxeres de Sants a les 19 hores: Coral 

Cor Alegre, Coral La Moreneta, Coral La Vi-

nya, Orfeó Les Corts, Coral Rosa d’abril, Co-

ral Club Sant Jordi “Leiva”, Coral Sant Medir, 

Orfeó Atlàntida i Orfeó de Sants. Amb la Ban-

da de Músics del Prat de Llobregat.

Dissabte 19 de maig

Cantada d’Havaneres

Organitzada per la Federació d’associacions 

i comissions de carrers de la Festa Major de 

Sants. A l’Auditori de les Cotxeres de Sants, 

a les 18 h

Dissabte 26 de maig 

Tret de sortida del cicle 
Vermut Jazz

Els diumenges al matí el pati del Casi-

net d’Hostafrancs es vesteix per oferir 

una proposta molt interessant: gaudir 

de bona música mentre fas el vermut. 

A partir de les 12.30 h, podreu assistir 

a concerts gratuïts a càrrec de destaca-

des formacions jazzístiques de la ciutat 

amb convidats internacionals. El cicle 

Vermut Jazz començarà el proper diu-

menge 13 de maig i finalitzarà el 17 de 

juny, amb un total de 5 concerts.

Propers concerts

Xavi Reija Quintet (jazz contemporani)

Diumenge 13 de maig

Anna Luna Quartet featuring Simone 

La Maida & Massimo Morganti (estàn-

dards i clàssics de jazz)

Diumenge 20 de maig

Premi Valors Humans 2007
L’Aula Oberta d’Hostafrancs “Fem camí” 

ha estat guardonada amb el Premi Valors 

Humans 2007, que atorguen els Amics de 

la Història i les Tradicions d’Hostafrancs 

i que es lliurarà divendres 4 de maig. Ens 

honora especialment que una comissió 

del Secretariat que promou l’interès per la 

cultura entre la gent gran sigui reconegu-

da per la seva trajectòria. La nostra felici-

tació més cordial.

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.cat

 BREUS

 ACTIVITATS

Sardanes al Parc
Les tradicionals ballades de sardanes al Parc 

de l’Espanya Industrial són ja tot un clàssic 

als nostres barris. Els divendres de maig, 

juny i juliol a partir de les 19.30 h el món de 

la sardana té una cita ineludible, i és que ja fa 

més de 25 anys que la comissió de sardanes 

organitza aquesta activitat.

Sardanes durant el mes de maig: 

dies 4, 11, 18 i 25

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTEACTUALITAT

Què és l’obertura de patis?

Busques un espai on jugar? El projecte 

Temps de barri, temps educatiu com-

partit ofereix una opció molt interes-

sant: l’obertura dels patis de les escoles 

perquè infants, joves i famílies puguin 

utilitzar gratuïtament les instal·lacions 

esportives i els espais de joc dels centres 

educatius.

     IES Joan Corominas

Dl, dc i dj: de 17.30 a 19.30. Ds: d’11 a 14 h

     CEIP Barrufet

Dv: de 17 a 20 h. Ds: d’11 a 14 h

     Grup escolar Lluís Vives

Ds: de 16 a 19 h. Dg: d’11 a 14 h


