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Amb la col·laboració de:

Tot va començar amb el pregó del 
conegut actor Carles Canut, que va 
obrir la Festa Major de Sants; du-
rant la primera setmana de setem-
bre, la Bordeta gaudeix de la seva 
festa i ja a l’octubre, tanca el cicle 
de festes majors Hostafrancs.

Al voltant de Sant Bartomeu
La Festa Major de Sants ha tornat a 
comptar, com l’any passat, amb dotze 
comissions de carrers que durant més 
d’una setmana han transformat total-
ment la fesomia d’aquest barri amb 
els carrers guarnits i una gran varie-
tat d’activitats populars per a totes les 
edats, com ara titelles, sardanes, so-
pars a la fresca...  

Novament, l’esforç de tota una tempo-
rada ha donat com a resultat uns car-
rers engalanats amb elegància, enginy 
i originalitat. El dilluns 25 d’agost es 
va fer el lliurament de premis als mi-
llors guarniments de carrers, potser 
un dels actes més esperats pel veïnat 
de Sants. 

Aquest any, el primer premi s’ha con-
cedit a la comissió del carrer Alcolea 
de Dalt amb el seu Circuit d’Alcole-
aring. El segon premi ha estat per al 
carrer Rosés, amb un guarniment que 
feia referència al Teatre Apolo, i final-
ment el tercer premi ha anat a parar a 
la plaça de la Farga, amb una decora-
ció inspirada en el fons del mar.

També cal destacar els diversos actes 
unitaris que es van concentrar al parc de 
l’Espanya Industrial. Com a novetat, els 
actes de la festa major van comptar amb 
un espectacular castell de focs.

Al setembre, la Bordeta
Enguany coincideixen les dates d’activi-
tats de les dues úniques comissions que 
organitzen el sarau a la Bordeta: el car-
rer Jocs Florals i la comissió de la Plaça 
Fènix. La cita, del 4 al 7 de setembre, ha 
concentrat en aquest racó del barri tot 
un seguit de propostes dedicades abso-
lutament al veïnat, preferentment mai-
nada i gent gran.

I per acabar...
A l’octubre, la Festa Major d’Hostafrancs 
tanca la tanda de les festes majors als 
nostres barris, amb el seu popular Ball 
de Rams i totes les activitats que la fan 
lluir. Amb aquesta festa, cau el teló de la 
rauxa i la màgia de les festes de carrer.

Arriben les festes majors!

Durant les festes de la Mercè, la Plaça 
de Catalunya tornarà a ser l’escenari  
d’una bona representació de l’associa-
tivisme de la ciutat.

Indubtablement, la Mercè ofereix a tota la ciu-
tadania una gran oferta d’activitats lúdiques i 
culturals que capgiren durant uns dies el ritme 
habitual de la ciutat. Les entitats de Barcelona 
també hi tenim el nostre espai específic ja que 
protagonitzem la Mostra d’Associacions, una 
magnífica oportunitat per a la promoció i di-
vulgació de la feina que desenvolupem des de 
cada entitat. 

Aquesta edició compartirem estand amb la 
Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec i amb 
la Unió d’Entitats de la Marina, les altres dues 
federacions d’entitats del districte de Sants-
Montjuïc. 

Us hi esperem!!

XIII Mostra d’Associacions 
de Barcelona

Del 22 al 31 d’agost, les Cotxeres de 
Sants han acollit novament l’Open 
Internacional d’Escacs de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, que ja ha 
sumat la desena edició.

Han estat 571 els participants en aquest 
torneig d’escacs, la seva dimensió inter-
nacional queda patent amb la represen-
tació d’una vintena de països, consoli-
dant-se un any més com el torneig més 
important pel que fa al nombre de parti-
cipants de l’Estat espanyol. 
 
Aquesta edició ha registrat un augment 
en la quantitat de premis pel que fa a 
l’any passat.     

Dies d’escacs a Cotxeres

Fil a l’agulla

Si l’agost és un mes marcat per les vacances, 
el setembre arriba amb aires d’inici de curs, 
de represa de les activitats i dels projectes 
que definiran una nova temporada. 

Des d’aquest butlletí continuem donant co-
bertura de l’actualitat dels nostres barris i 
de totes aquelles informacions que poden 
ser interessants per a les entitats associa-
des. És en aquest sentit que us animem a 
participar-hi i a fer-nos arribar els projectes 
que teniu en marxa perquè en puguem fer 
difusió entre el teixit associatiu. En defini-
tiva, aquest és un dels objectius de l’infoSe-
cretariat, un butlletí per a les entitats obert 
a la vostra participació.

Així doncs, després del parèntesi de les va-
cances, tornem a posar fil a l’agulla! 
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ACTIVITATS

Després de les vacances, aposta per 
una bona rutina d’exercici, la salut 
t’ho demana!

Quan ja novament emprenem la vida rutinà-
ria de cada dia, també és bo repartir la feina 
amb l’exercici físic: fer esport et prepararà per 
començar amb molt bon peu la nova tempo-
rada.

Fes un cop d’ull a les activitats que hi ha pro-
gramades als poliesportius del grup Atles. A 
l’Espanya Industrial i a la Bordeta pots triar 
cursos a la teva mida, tant si els prefereixes fí-
sics com aquàtics, segur que n’hi ha algun que 
t’espera.

No te’ls deixis escapar!

Comença a fer esport!

La setmana del 6 d’octubre comen-
çarà la nova temporada de tallers 
a Cotxeres-Casinet, amb una oferta 
inicial configurada per més de 270 
cursos, les inscripcions ja estan en 
marxa!!

L’oferta formativa dels cursos i tallers 
d’aquests centres cívics és una de les 
més extenses de la ciutat, aquesta tem-
porada es presenta amb una important 
programació que aplega moltes activi-
tats. 

La remodelació i la propera obertura de 
l’edifici C de Cotxeres i la col·laboració 
de diverses organitzacions a l’hora de 
cedir els seus espais per al desenvolupa-
ment dels tallers expliquen aquesta am-
pliació de l’oferta, que aquest trimestre 
supera els 270 cursos.

Aquí us oferim un petit tast de les úl-
times novetats incorporades a la pro-
gramació: batuka, danses hawaianes, 
exercici amb cadires, història del teatre, 
anglès per viatjar, meteorologia i clima-
tologia... Trobareu una gran varietat de 
propostes per aprendre coses noves!

A partir del 18 de setembre, inscripció 
de nous talleristes. 

Fes una ullada a la programació a: 
www.cotxeres-casinet.org  

Els tallers, en set grans blocs

Nova temporada de tallers 
a Cotxeres-Casinet

Els dies 14 i 15 de setembre, el Poli-
esportiu Municipal l’Espanya Indus-
trial serà la seu del Quadrangular i el 
Triangular de bàsquet, una activitat 
emmarcada dins de la Festa Major de 
Sants.

Com cada any, els equips de bàsquet dels 
nostres barris s’apleguen per disputar 
aquest torneig just abans de l’inici de les 
respectives competicions. Com a novetat 
d’aquesta edició, destaquem la participació 
per primera vegada d’equips femenins. 

El quadrangular estarà format per equips 
masculins (JAC, BAM, BIM i Sant Medir), 
mentre que el triangular serà íntegrament 
configurat pels següents equips femenins: 
BAM, BIM i Sant Medir.

Bàsquet de festa major

La colla dels Geganters de Sants 
compta des de fa pocs dies amb 
dos nous gegantons, en Lau i la 
Montse, després de la cessió que 
n’ha fet l’Orfeó de Sants.

El passat mes de maig, l’Orfeó de Sants va 
cedir de manera indefinida dos gegantons 
al Secretariat d’Entitats perquè poguessin 
incorporar-se a la resta de gegants i cap-
grossos de la colla de Sants, que ja sumen 
un total d’11 figures. Amb aquesta acció, 
s’han recuperat dos elements importants 
del nostre patrimoni cultural que a partir 
d’ara ja podran ballar al ritme de les gra-
lles amb la resta de gegants.

Després d’un procés de restauració ne-
cessari perquè aquests dos gegantons po-
guessin participar a les cercaviles i festes 
populars d’arreu, el passat 22 d’agost es 
van presentar en societat en el marc del 
tradicional pregó de la Festa Major de 
Sants.  Us donem la benvinguda!

Dos nous gegantons amb molta història!

DIFON EL TEU PROJECTE

Aquest espai podria ser per difondre projectes, 
activitats i novetats de la teva entitat, envia’ns 
tota la informació a:

info@secretariat.cat

Salut i creixement personal
Expressió
Expressió plàstica
Humanitats i ciències socials
Recursos
Informàtica i comunicació
Racó infantil i juvenil

AGENDA
Reunió FirEntitats

Dimarts 30 de setembre a les 19.30 h
Cotxeres de Sants


