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Jornades de reflexió dels
NOTÍCIES DESTACADES
centres cívics
Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
A finals de març, el Secretariat va impulsar un procés propi amb les entitats
associades per iniciar unes jornades de
reflexió sobre els centres cívics. Aquesta proposta seguia la línia impulsada al
2009 pel Districte Sants-Montjuïc, i es
plantejava detectar la visió actual que
les entitats tenen del projecte i recollir
les necessitats del teixit associatiu respecte dels centres cívics.

Laporta i Pere Riera Riquer, decidiren, a
mitjans de juliol de 1877, tirar endavant els
primers Jocs Florals fora de Barcelona, a
Sants, aprofitant la Festa Major de Sant
Bartomeu.

Finalment, la convocatòria va comptar
amb una escassa participació per part
de les entitats, de manera que es va de- Totes les persones lletraferides dels
terminar que no era necessari continuar nostres barris i de fora estan d’enhorael procés, tot i que es va deixar la porta bona perquè és a punt de renéixer un
oberta a reprendre’l més endavant.
dels certàmens literaris amb més tradició.

Un món d’idees i il·lusions

El certamen literari dels Jocs Florals es va
instaurar per primera vegada als nostres
barris el dia de Sant Bartomeu de 1877.
Ara, al 2010, la Societat Coral la Floresta
juntament amb les entitats que impulsen
les festes majors als nostres barris, en coordinació amb el Secretariat, recuperaran
els Jocs Florals a casa nostra per potenciar
Enguany seran 117 les entitats de la llengua catalana i el fet literari.
Sants, Hostafrancs i la Bordeta que
sortiran al carrer el proper 5 de juny en Repassant la història trobem que dos rela novena edició del FirEntitats.
dactors a la revista Eco de Sans, Jacint
La mostra associativa dels nostres barris
registrarà al 2010 un nou rècord de participació d’entitats, fet que demostra la
vitalitat d’aquesta activitat. El passat 24
de març es va sortejar la ubicació de les
carpes i els plafons amb els quals les entitats mostraran a la ciutadania la tasca
que desenvolupen.

133 anys després, l’impuls de la literatura
i de la llengua catalana esdevé de nou un
dels objectius d’aquest esdeveniment, emmarcat entre les festes majors de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta.
El proper dia 29 d’abril es farà la presentació de les bases i la difusió dels recuperats
Jocs Florals dels nostres barris.
Us animem a participar-hi i a celebrar-ho
amb nosaltres!
Lloc: Districte de Sants-Montjuïc (Sala
de Cadires Vermelles)
Dia: 29 d’abril de 2010
Hora: 20 h

8 de maig, Mostra de Comerç al carrer

“Un món d’idees i il·lusions” va ser l’eslògan de Firentitats triat per les entitats.
Novament, la mostra ocuparà l’eix Sants- Aquest mes de maig arribarà la 5a edició
Creu Coberta, des de la plaça de Sants de la Mostra de Comerç al carrer, una acfins al carrer de Moianès.
tivitat que posa de manifest la vitalitat i
l’empenta del teixit comercial dels nosEl dimarts dia 25 de maig a la Sala d’ac- tres barris.
tes de les Cotxeres de Sants se celebrarà
el darrer plenari abans de la mostra, on Organitzada per les associacions de comeres parlarà principalment de les instrucci- ciants del carrer de Sants i de Creu Coberta,
ons del muntatge i desmuntatge.
una nova edició d’aquesta mostra comercial
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
Amb la col·laboració de:

Els següents anys, els Jocs Florals, els organitzaren entitats com l’Ateneu de Sants,
entre 1878 i 1894; el Foment Català, entre
1894 i 1898; la Lliga de Contribuents, fins al
1910 o el Círcol de Sants, fins al 1923.

és a punt d’arribar als nostres barris.
Des de la plaça Espanya fins a la cruïlla amb
l’avinguda Madrid, el proper dissabte 8 de
maig la gran artèria comercial dels carrers
de Sants i Creu Coberta es convertirà en un
passeig ple de botigues al carrer, que bullirà d’activitats des de les 10 del matí fins a
quarts de 9 del vespre.
A més, durant tot el dia hi haurà actuacions,
teatre de titelles, fira d’artesans, fira medieval, parades de pagesia catalana, batucada,
demostració d’agility, exhibició de karate,
manifest contra la violència de gènere, cercavila i tabalers...
No us ho perdeu!
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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ACTUALITAT
Correllengua 2010, escalfant
motors

Sants-Montjuïc Decideix
El passat dissabte 27 de març, el Casinet va acollir una nova assemblea per
impulsar l’organització de la consulta
sobre la independència: més de 200 voluntaris i 40 entitats hi donen suport.
Actualment la Plataforma Sants-Montjuïc
Decideix té davant seu el repte de la consolidació. En dos mesos de feina ha fet dues
assemblees públiques, ha creat les cinc
àrees de treball i designat els seus coordinadors provisionals i ha dissenyat diverses
eines comunicatives per arribar a les entitats
i la ciutadania (correu electrònic, cartells,
díptics, web, Facebook).

Així doncs, Sants-Montjuïc Decideix es troba
en una segona etapa després de la primera,
que fou de creació i impuls. En aquesta segona etapa es proposa estendre’s a tots els
barris i sectors del districte. A més, al llarg
del mes d’abril es definirà la data definitiva
de la consulta a la nostra ciutat.
www.santsmontjuicdecideix.cat

Segon plenari de la taula intercultural
El proper 22 d’abril les entitats que
configuren la taula intercultural posaran en comú els avenços de les diverses línies de treball.
Es comencen a perfilar les primeres
propostes d’aquesta taula, que s’està
consolidant com un espai de reflexió,
participació i coordinació per impulsar
diversos projectes des de i per a la interculturalitat.
Destaquen iniciatives com el programa
Avui Xerrem... a l’emissora Sants3Ràdio
a partir de la tardor, l’organització d’un
cinefòrum i d’una festa intercultural a
l’Escola Francesc Macià, la participació
a Firentitats i al Diversity 21’Festival,
l’impuls d’un castell intercultural...

Com veieu, són moltes i molt diverses
les propostes que s’estan treballant des
de les diverses comissions.
Roda de premsa i presentació pública
de la diagnosi
Durant el mes de maig, es farà una roda
de premsa amb l’objectiu de difondre la
presentació pública de la diagnosi de la
interculturalitat al teixit associatiu dels
nostres barris.
Si voleu formar part d’aquesta taula, poseu-vos en contacte amb nosaltres: 93 291 89 41 (Adriana), projectes@secretariat.cat
Segon plenari Taula intercultural
Dijous 22 d’abril, 19 h
Sala d’actes Cotxeres de Sants

L’Esplai Espurna, 35è aniversari!
L’any 1975, l’Esplai Espurna va començar les seves activitats; avui, després de 35 anys, mantenen la mateixa
energia per seguir amb la força del primer dia.

Si voleu una informació detallada de totes les activitats connecteu-vos a:
www.esplaiespurna.cat

És per aquest motiu que han preparat tot
un seguit d’actes des del 24 d’abril al 16 de
maig per fer la celebració d’aquest veterà
esplai: hi haurà festa de l’escuma, pregó
35è aniversari i gran foto Espurna, gran
gimcana pel barri de Sants, sopar dels 35
anys. També hi haurà ball amb Oriol Canals i La Paperina, Torneig Espurna de
futbol i bàsquet i una exposició fotogràfica
a la sala d’exposicions de Cotxeres.
Per molts anys, Espurna!
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99

Aquesta és una activitat sorgida de la
societat civil amb un objectiu ben clar:
promoure l’ús social del català. Més
de 20 entitats ja estan treballant per a
l’edició del 2010, encara sou a temps
de pujar a aquest tren!
El Correllengua d’aquest any ja té data:
serà el 23 d’octubre a la plaça de Sants,
en una jornada oberta, participativa i popular que novament vol impulsar la llengua i cultura catalanes.
La comissió organitzadora ja està treballant de ple en l’organització d’aquesta
activitat. Com a aperitiu, ja han presentat les bases de la 2a edició del concurs
de cartells del Correllengua, el termini de
presentació és de l’1 al 7 de juny a les
Cotxeres de Sants.
Si voleu formar part de la comissió organitzadora, encara hi sou a temps!
Propera reunió
Dimecres 21 d’abril
Cotxeres de Sants, 20 h
Més informació: www.secretariat.cat

AGENDA
Temps de Barri

PRACTIKADA!
Dissabte, 24 d’abril de 10 a 13 h
Escola Pràctiques II. C. Guitard, 8

Aula Josep Guinovart

Conferència de Ferran Ramon Cortés: Despertar
la confiança a través de la comunicació.
Dimarts 20 d’abril a les 19.30 hores
Sala d’Actes Cotxeres de Sants

Gegants de Sants, 25 anys
Musical Malalts de Gegants
Dissabte 24 d’abril 17 h
Casinet d’Hostafrancs

Grup d’Opinió Àmfora

Diada de Sant Jordi, llibres i roses
Divendres dia 23 d’abril C. Masnou, 19

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en
fem ressò, feu-nos-ho saber:
info@secretariat.cat
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

