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NOTÍCIA DESTACADA

Amb la col·laboració de:

Repassem quatre iniciatives que du-
rant aquests dies de Nadal tindran un 
gran protagonisme: estan vinculades 
a la infància, la tradició i la solidari-
tat. Us animem a participar-hi!

Recollida de joguines noves
Una vegada més, diverses entitats dels 
nostres barris es mobilitzen per aconse-
guir que cap nen es quedi sense joguina 
aquest Nadal. Diversos punts de recollida 
de joguines noves escampats pel territori 
asseguren que el 5 de gener els Reis tin-
guin molta feina...

I el diumenge 21 de desembre a les 12 h a 
l’auditori de les Cotxeres de Sants, Festi-
val de hip-hop solidari per col·laborar 
amb la campanya de recollida de joguines, 
entrada de 2 € o porta una joguina!

 Porta una joguina nova a:

Pau sense Treva
Els més petits són els grans protagonistes 
d’aquestes festes i també de Pau sense Tre-
va, el Nadal infantil a Cotxeres-Casinet. 

Espectacles al Casinet
Els dies 27, 29 i 30 de desembre, el Casi-
net acollirà deliciosos espectacles per a la 
canalla, no us els perdeu! 

   Dissabte 27 (18 h) Ambulants 
   Dilluns 29 (18 h) Solista 
   Dimarts 30 (18 h) Contes del cel 

Entrades: 3 € (més petits de 2 anys gratuït). 
Abonament de qualsevol combinació de 
tres entrades: 7 €

Tallers a Cotxeres
Ludoteca, animació infantil i moltíssims 
tallers us esperen a les Cotxeres!

Consulteu-ne tota la informació a
www.cotxeres.org/pau

Els Pastorets
El Centre Catòlic de Sants ha preparat nova-
ment la posada en escena de L’Estel de Natza-
ret per a aquests dies de festa amb 4 representa-
cions, que es faran els dies 21 i 28 de desembre 
i el 4 i l’11 de gener (totes a les 17.30 h).

Venda anticipada de localitats a la secreta-
ria del centre els dilluns, dimecres i diven-
dres de 18 a 20 h.

I aquest Nadal no t’oblidis de...El proper divendres 19 de desembre a la 

tarda, el renovat edifici C de Cotxeres farà 

una jornada de portes obertes per a tota la 

ciutadania.

Aquest edifici totalment reformat acull el 

Casal de Gent Gran i també part del Centre 

Cívic de Cotxeres de Sants. Un espectacle 

de carrer donarà pas a una visita guiada 

per l’equipament, que es clourà amb una 

copa de cava.

Fent balanç, amb aquest acte es tanca un 

període de més de dos anys d’obres que 

finalment han donat com a resultat unes 

instal·lacions de qualitat, polivalents i 

obertes a la ciutat i els barris.

Portes obertes 

Parròquia Sant Medir
AV Badal, Brasil i Bordeta
Centre Social de Sants
Oficina de Denúnices mòbil Mossos d’Esquadra
Mercat de Sants
AV d’Hostafrancs
ACE Sansur
Mercat d’Hostafrancs
Urban Dance Factory
FAECH
Comissió de Festes c. Guadiana
Cotxeres de Sants
Poliesportiu M. l’Espanya Industrial
Poliesportiu M. la Bordeta
Comissaria Mossos d’Esquadra Zona Franca

L’última nit de l’any, no ho dubtis... El 
Casinet d’Hostafrancs es vesteix de fes-
ta per celebrar la revetlla de Cap d’Any! 

Cada any, unes 400 persones celebren la 
festa del Cap d’Any al Casinet d’Hosta-
francs, en una vetllada que comença a les 
23 h i que acaba gairebé quan surt el sol. 
La música i la ballaruga aniran a càrrec 
de l’Orquestra D’Altra Banda i es tancarà 
amb discomòbil.

Cap d’any al Casinet

Entrades (amb cotilló i raïm)
Adults 20 €
Fins a 14 anys 10 €
Venda d’entrades: laborables de 
10.30 a 13 h al Casinet. Dies 27, 29 i 30 
de desembre de 17 a 19.30 h.
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COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o ac-

tivitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat

ENTITATSACTUALITAT

L’Escola Joan Pelegrí ha engegat el 
projecte Aprenentatge Servei, una 
proposta educativa que combina la 
formació i l’aprenentatge de l’alum-
nat amb el servei a la comunitat. 

L’objectiu d’aquest projecte és que els 
participants puguin aprendre i rebre una 
formació al mateix temps que treballen 
sobre necessitats reals de l’entorn amb 
l’objectiu de poder millorar-lo. El projecte 
Aprenentatge Servei es desenvolupa a tra-
vés de pràctiques, que els alumnes realit-
zen a entitats dels barris. 

Aquestes pràctiques es realitzen en el seu 
horari escolar, amb un marge per poder-
lo adaptar a les tasques que han de desen-
volupar, i són d’unes 3 hores setmanals. 
En cap cas es tracta de suplantar llocs de 
treball, sinó que és una proposta educa-
tiva que pot enriquir tant als participants 
com a les entitats que els reben.

L’experiència
Dues alumnes de 3r d’ESO de l’Escola 
Joan Pelegrí ja estan realitzant aquest 
projecte al Secretariat d’Entitats. Segons 
ens expliquen, veuen aquest projecte 
“com una oportunitat per prepa-
rar-nos millor per al món laboral i 
conèixer i aprendre com es treballa, 
fent tasques útils”.  

Us recordem que si la vostra associació hi 
està interessada us heu de posar en con-
tacte amb el Secretariat amb la finalitat 
de concertar una entrevista amb les re-
presentants del projecte de l’Escola Joan 
Pelegrí.

Per a més informació:
Rosa (93 291 87 20)

Què és el projecte 
Aprenentatge Servei?

Proximitat i gratuïtat: aquests són 
dos factors clau d’aquesta iniciativa 
que recentment s’ha iniciat als bar-
ris amb la finalitat de consolidar-se 
com un punt de consulta i assessora-
ment sobre qüestions laborals.  

L’Assemblea de Barri i el Centre Social de 
Sants són al capdavant d’aquest projecte 
d’assessorament laboral. Aquest servei, to-
talment gratuït i obert a la ciutadania, atén 
de manera quinzenal nombroses consultes 
sobre acomiadaments, quitances, baixes, 
pensions d’atur, baixes maternals, etc.

Per sol·licitar assessorament cal que con-
certeu una visita trucant al 93 331 10 07 (de 
dilluns a divendres de 18 a 21 h) o al correu 
electrònic:
puntassessoramentlaboral@gmail.com

Punt d’assessorament 
laboral a Sants

AGENDA

Reunió voluntariat Pau sense treva 

Cotxeres de Sants (sala 35), 19 h

Dijous 18 de desembre

Els esforços de l’entitat Bomberos 
Humanitarios s’adrecen a portar 
ajuda humanitària a Bielorússia, un 
país terriblement afectat per l’acci-
dent nuclear de Txernòbil.

Vint-i-dos anys després, l’accident nucle-
ar de Txernòbil continua present a Ucra-
ïna i Bielorússia. Des de la seva creació, 
l’entitat Bomberos Humanitarios fa com a 
mínim una expedició a l’any a Bielorússia 
per portar ajuda humanitària de tot tipus 
a diversos hospitals i orfenats d’aquell 
país, ja siguin medicaments, material sa-
nitari o roba, per exemple.
Endavant!

Solidaritat amb Bielorússia 
Per primera vegada, els poliespor-
tius de l’Espanya Industrial i de la 
Bordeta han destinat part de la re-
captació d’una campanya promoci-
onal a causes benèfiques.

Amb motiu del Dia internacional contra 
la violència envers les dones i el Dia mun-
dial de la sida, les instal·lacions d’ATLES 
van engegar una campanya de captació 
d’abonats que en només 6 dies va comp-
tar amb 154 noves inscripcions. Part dels 
beneficis obtinguts en aquesta campanya 
es destinaran a dues entitats dels barris 
dedicades a aquestes causes.

Aquesta experiència, valorada molt satis-
factòriament, tindrà continuïtat durant el 
2009 per col·laborar amb altres entitats.

Esport i solidaritat

Una de les propostes del projec-
te Temps de barri és l’obertura de 
patis de centres educatius fora de 
l’horari lectiu. 

CEIP Barrufet
27 de desembre i 2 de gener: de 17 h a 20 h
3 de gener: d’11 h a 14 h

Grup Escolar Lluís Vives
27 de desembre i 3 de gener: de 16 h a 19 h
28 de desembre i 4 de gener: de 10 h a 13 h

IES Joan Coromines
22, 24, 29, 31 de desembre i 5 de gener: 
de 17.30 h a 19.30 h
27 de desembre i 3 de gener: d’11 h a 14 h

Obertura de patis


