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 NOTÍCIA DESTACADA
Dotze mesos de molta activitat

Arriba el final de l’any, moment per fer ba-

lanç de dotze mesos de molta activitat per 

al teixit associatiu.

Per al Secretariat, el 2007 ha estat un any 

clau amb un esdeveniment prou important 

i esperat: l’obertura del Poliesportiu Mu-

nicipal la Bordeta ha suposat un repte fet 

realitat que cada dia dóna serveis a més 

usuaris.

Juntament amb aquest butlletí, que ja 

arriba al número 10, us fem arribar el ca-

lendari del 2008, que és unitari per a les 

tres federacions d’entitats del districte de 

Sants-Montjuïc: la Coordinadora d’Enti-

tats del Poble-sec, la Unió d’Entitats la Ma-

rina-Zona Franca i el Secretariat mateix. 

Des d’aquesta columna us felicitem per la 

feina que desenvolupeu des de la vostra 

entitat i per tots aquells objectius que heu 

anat assolint. La dedicació i la feina vo-

luntària de moltes persones fan possible 

l’enfortiment de les entitats per avançar 

cap a uns barris, una ciutat i una societat 

millors.

Bones festes!

Primer, espectacles infantils al 
Casinet d’Hostafrancs. I després, 
activitats, jocs i tallers a les Cotxe-
res. Durant les festes de Nadal, els 
més petits són els grans protago-
nistes, busqueu-los a la 21a edició 
de Pau sense Treva! 

Poques presentacions per a una activitat 
que és tot un clàssic als nostres barris. 
És un espai per aprendre, per descobrir 
nous jocs i, en definitiva, per passar-ho 
de primera, al mateix temps que es de-
dica una especial atenció a valors com la 
tolerància, la pau i la solidaritat. 

Espectacles infantils
Abans de Cap d’Any, les activitats co-
mencen al teatre del Casinet amb la 
programació d’espectacles infantils de 
titelles, teatre i dansa:

    Petons, de l’Estenedor. 
Dijous 27 de desembre a les 18 h

    L’aneguet lleig, de Dreams Teatre. 
Divendres 28 de desembre a les 18 h

   La bella dorment, de la Companyia. 
Dissabte 29 de desembre a les 18 h

Les entrades per a cada espectacle valen 
3 € (més petits de 2 anys gratuït) i també 
podeu adquirir un abonament de qualse-
vol combinació de tres entrades per 7 €. 

Un munt d’activitats
Del 2 al 5 de gener, les Cotxeres aga-
fen el relleu oferint a tots els infants un 
munt d’activitats: ludoteca i maquillat-
ge infantil, taller de ràdio, manualitats, 
construcció de joguines, escacs, ma-
labars, modelatge amb fang, ninots de 
cartró, papiroflèxia...  La participació de 
més de 18 entitats en aquesta activitats 
és clau per oferir una proposta atractiva 
i lúdica als nens i nenes i a les famílies, 
no us ho perdeu!

Dimarts 2: de 17.30 a 20 h
Dimecres 3 i dijous 4: d’11 a 13.30 i 
de 17.30 a 20 h
Divendres 5: d’11 a 13.30 h
Entrada lliure
Més informació: www.cotxeres.org

Pau sense Treva, el Nadal dels més petits

Parròquia de St. Medir, AV Badal, Bra-
sil i Bordeta, Centre Social de Sants, 
Mercat de Sants, AV Hostafrancs, ACE 
SANSUR, FAECH, Comissió de festes 
Guadiana, Cotxeres de Sants (del 2 al 
5 de gener ). 

Iniciatives nadalenques
Recollida de joguines noves
Com cada any per aquestes dates, als nostres 
barris es recullen joguines noves que aniran 
destinades a les cases dels nens i nenes on 
els Reis, tot i sent màgics, no tenen manera 
d’arribar i deixar els regals.

Hi ha diversos punts de recollida ben es-
campats pel territori, així que si voleu posar 
el vostre gra de sorra perquè cap nen es que-
di sense joguina, segur que teniu un punt de 
recollida prop de casa...

A Sants, caguem el tió!
El proper dissabte 22 de desembre a 
partir de les 11 h al Parc de l’Espanya 
Industrial, animació infantil a càrrec 
d’Oriol Canals. A més, els infants po-
dran fer cagar el tió.
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COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

ENTITATS ACTIVITATS

Si esteu realitzant algun projecte o 

activitat interessant i voleu que ens 

en fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat

El Premi Barcelona Associacions a 
les Bones Pràctiques de Participació 
i Foment de l’Associacionisme és una 
convocatòria anual de l’Ajuntament de 
Barcelona i del CMAB.

En aquesta convocatòria es volen premiar 
Bones Pràctiques que fomentin la partici-
pació interna en les associacions. 

Poden concórrer a aquest premi les enti-
tats i associacions de la ciutat de Barcelona 
que estiguin legalment constituïdes com a 
associacions sense afany de lucre inscrites 
en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes. 
El termini de presentació dels projectes 
serà fins al 31 de gener del 2008.

Podeu consultar-ne més informació a 
www.bcn.cat/participacio

VIII Premi Barcelona 
Associacions

Conviure amb la fibromiàlgia

Els Pastorets (Centre Catòlic de Sants)
A les 18 h: 23 i 30 de desembre i 13 de gener
Antoni de Capmany, 72-76

Assaig en Companyia
A les 20.30 h al Casinet
Dilluns 7 de gener

Els familiars i afectats d’aquesta ma-
laltia tenen un punt de trobada i as-
sessorament en aquesta entitat, que 
té un nucli a Sants-Montjuïc amb més 
de 140 persones associades.

L’Associació Catalana d’Afectats de Fibro-
miàlgia (ACAF) té un nucli actiu a Sants-
Montjuïc que de manera periòdica es reu-
neix al Casinet d’Hostafrancs i desenvolupa 
activitats a diversos espais del barri. 

Aquesta associació re-
alitza un seguit d’ac-
tivitats amb l’objectiu 
d’informar i ajudar els 
familiars i malalts de fi-
bromiàlgia, una patolo-
gia crònica que segons 
alguns estudis afecta 
aproximadament el 3% 

de la població, majoritàriament les dones. 

És un punt de trobada per compartir experi-
ències: grups d’ajuda mútua amb presència 
de psicòlegs, taller de memòria, sessions de 
tai-txi i txi-kung, musicoteràpia, conferències 
i assessorament personalitzat.
Tel. de contacte: 648 155 348

La nit de Cap d’Any, el Casinet 
d’Hostafrancs es vesteix de festa 
per acomiadar el 2007 i donar la 
benvinguda al nou any.

Són nombroses les festes i celebracions 
de la festa de Cap d’Any als nostres bar-
ris, com per exemple la que se celebra 
a Sant Medir. Destaquem aquí la del 
Casinet d’Hostafrancs, que aplega cada 
any més de 400 persones disposades a 
passar-ho de primera. La gresca comen-
ça a les 23 h amb l’Orquestra Brillants 
i discomòbil i acaba gairebé quan surti 
el sol.

Cap d’Any al Casinet

Entrades (amb cotilló i raïm)
Adults 20 €
Fins a 14 anys 10 €

Venda d’entrades: laborables de 
10 a 13 h al Casinet. Dies 27, 28 i 29 
de desembre també de 17 a 19 h.

AGENDA
Reunió de Carnaval
Cotxeres de Sants
Dilluns 7 de gener a les 20 h

Reunió de Carnaval
Sorteig d’ordre de comparses
Cotxeres de Sants
Dilluns 28 de gener

Reunió de Carnaval
Reunió tècnica de comparses
Cotxeres de Sants
Dimecres 30 de gener

En aquesta secció volem fer un cop 
d’ull a un punt d’informació que 
potser encara no coneixeu: 
www.el3.org

El 3 és un portal de notícies on cada dia 
podreu assabentar-vos de l’actualitat dels 
nostres barris, amb les últimes notícies 
sobre política, urbanisme, reivindicaci-
ons veïnals, societat, cultura, esports... 
Diàriament ocorren esdeveniments a 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta i aquest 
mitjà de comunicació us permetrà con-
sultar, a qualsevol hora i des de qualsevol 
banda, l’actualitat més interessant i més 
propera. Visiteu el3.org!

RACÓ VIRTUAL

ACTUALITAT

Difusió d’activitats

Tan important com l’organització 
i realització d’una activitat és ser 
eficaços a l’hora de difondre-la. 
Aquest és un dels serveis del Se-
cretariat a les entitats associades, 
refresquem-lo!

Podem donar-vos un cop de mà a l’hora 
de difondre les vostres activitats:

    Etiquetes de les entitats associades 
al Secretariat perquè pugueu fer una 
tramesa.

     Elaboració i difusió de notes de prem-
sa als mitjans de comunicació locals: rà-
dio, premsa i televisió.

     Presència als nostres elements comu-
nicatius.

    Distribució de publicitat i cartells (se-
gons disponibilitat).

Voleu que la vostra entitat i els 
vostres associats rebin aquesy 
butlletí per correu electrònic?

Només cal que ens ho demaneu:
info@secretariat.cat

www.el3.org


