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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Més sardanes al Vapor Vell Què és l’ociteca?

La maleta esportiva de l’Ociteca sorgeix 
de i per als veïns i veïnes de la Bordeta, 
amb  la finalitat de promoure i gaudir de 
l’esport i els jocs  cooperatius en dife-
rents places i espais del barri. 

Té un caràcter cooperatiu, espontani  i cre-
atiu, d’ús gratuït i senzill, en benefici dels 
infants, joves i adults que viuen al barri. 

El projecte consisteix a poder fer ús de 
material esportiu a l’estil del préstec d’una 
biblioteca: mitjançant un carnet, els repre-
sentants de col·lectius, entitats o associ-
acions del barri poden sol·licitar l’ociteca 
presentant-se al Centre Esportiu Munici-
pal de la Bordeta.

L’ociteca pot ser un element molt útil per a 
les entitats, col·lectius i equipaments de la 
Bordeta, un recurs que complementarà ac-
tivitats populars adreçades a la ciutadania.

Jugueu amb l’ociteca!

El cicle de sardanes repeteix per se-
gon any consecutiu la ubicació del 
Vapor Vell amb Joan Güell.

La comissió de sardanes, amb l’impuls del 
Secretariat d’Entitats, ha estat organitzant 
aquestes ballades des del 1980, de ma-
nera que la música de les cobles no ha 
deixat de sonar quan arriba el bon temps. 

Aquest any, la temporada va començar 
el 14 de maig i arribarà fins al 9 de juliol, 
així que els divendres a la tarda al Vapor 
Vell esperem que s’omplin de rotllanes i 
cares noves que s’incorporin a aquesta 
expressió tradicional catalana.

Cal destacar que un factor clau per a la 
continuïtat d’aquesta comissió va ser el 
relleu generacional de la comissió or-
ganitzadora, que es va produir fa dues 
temporades. 
 
Joan Güell-Vapor Vell 
Els divendres del 14 de maig al 9 de 
juliol a les 19.30 h

De la mà de la Comissió de Festes del 
carrer Alcolea de baix, que enguany 
celebra el 30è aniversari, ens arriba 
aquesta primera fira de cireres i fruits 
de la terra a Barcelona.

Aquesta primera edició de la Fira de Cire-
res se situarà al passeig de Sant Antoni, 
entre Alcolea i la plaça de Sants. El pro-
per diumenge 30 de maig, podrem recre-
ar els cinc sentits  i recuperar el contacte 
amb la terra i els seus productes, amb la 
cirera com a ingredient central però tam-

bé amb la presència d’altres fruits de la 
terra i activitats durant tota la jornada, 
amb concursos per a la mainada, exhi-
bicions, etc.

Veniu a tastar, mirar, ensumar i tocar els 
productes d’aquesta fira! 

Diumenge 30 de maig 2010
Lloc: passeig de Sant Antoni entre 
Alcolea i Pl. Sants.
Hora: a partir de les 10.30 h

1a Fira de Cireres a Barcelona

8 de juny: Assemblea del 
Secretariat

El proper dimarts 8 de juny, el Secre-
tariat celebrarà l’assemblea general 
d’entitats. Aquest any hi haurà dues 
novetats importants: la modificació 
dels estatuts per adaptar-los a finali-
tats més concretes que es proposarà 
en assemblea extraordinària i l’elecció 
de la nova Comissió Executiva.

Són moltes les línies de treball obertes, 
que posen èmfasi en la proximitat amb 
les entitats i l’impuls de la coordinació 
associativa. 

Us animem a participar-hi!

Aquest és el nom del projecte que els 
Castellers de Sants juntament amb al-
tres colles castelleres estan impulsant 
per promoure valors com la cohesió, 
la participació i la integració.

Fins a finals de maig, la colla dels Cas-
tellers de Sants realitzarà diversos ta-
llers d’iniciació als castells adreçats a la 
població nouvinguda amb la finalitat que 
facin una primera presa de contacte amb 
aquesta manifestació cultural catalana.

El projecte Tots som una colla, en el qual 
participen una trentena de colles, és una 
experiència d’integració impulsada per la 
Generalitat de Catalunya i la Coordinado-
ra de Colles Castelleres de Catalunya.

Tots som una colla
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ACTUALITAT

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

AGENDA

“Art i humor” a la Bordeta

L’entitat ABD compleix 20 anys, dues 
dècades totalment dedicades a l’ajuda 
social en àmbits molt diversos.

Aquesta entitat, que va néixer el 3 de 
maig de 1990, des dels inicis no ha parat 
de cercar opcions per afavorir la qualitat 
de vida de les persones que viuen situaci-
ons de vulnerabilitat o exclusió social. 

ABD, que compta amb un exemplar equip 
de voluntaris i voluntàries, té una trajec-
tòria marcada per la integració dels col-
lectius més desafavorits.

Ens trobem davant d’una entitat solidària 
i compromesa socialment.

Per molts anys!

ABD, 20 anys!

Els centres esportius municipals de 
l’Espanya Industrial i de la Bordeta im-
pulsen aquesta prova innovadora que 
sol fer-se en espais oberts. La cita: el 
proper 29 de maig al Centre Esportiu 
Municipal l’Espanya Industrial.

El proper dissabte 29 de maig a partir 
de les 8.30 h del matí, el CEM l’Espanya 
Industrial acollirà la primera edició del 
Triatló indoor ATLES, una activitat ober-
ta a la participació de tothom que vulgui 
afrontar aquest repte esportiu.

Es tracta d’un format innovador, ja que el 
triatló sol fer-se en espais oberts. 300 m de 
natació, 15 minuts-10 km de ciclisme i 3 
km de cursa són el desafiament d’aquest 
triatló indoor, que està reservat a la parti-
cipació de 90 persones.

Les inscripcions ja són obertes i finalitza-
ran el 27 de maig a les 18 h al CEM l’Es-
panya Industrial. La inscripció és gratuïta 
per als abonats d’ATLES, mentre que per 
a la resta la inscripció és de 6 €. 

Triatló indoor ATLES
Torna aquest cicle d’espectacles de 
carrer per a tota la família.

Novament de la mà de la Llei de Bar-
ris arriba una programació d’activitats 
artístiques de carrer, que l’any passat 
ja va registrar un gran èxit de partici-
pació.

Enguany, els espectacles es faran els 
diumenges a les 12 h i es repartiran en 
dos espais de la Bordeta: la plaça de la 
Farga, com l’any anterior, i la Rambla 
de Badal.

Aneu-hi tots els de casa... del més 
gran al més petit!

Cada diumenge a les 12 h
Del 9 de maig al 27 de juny
3, 17 i  24 d’octubre.
Per a més informació:
www.secretariat.cat

16a Cantada d’Havaneres amb el 
grup Port-Bo
Auditori Cotxeres de Sants
Dissabte 29 de maig, 18 h (4 €)

Bicicletada solidària
Parc de l’Espanya Industrial
Diumenge 13 de juny, 11 h
Música africana, tallers infantils, conta-
contes, gastronomia...

Des del passat mes d’abril ja podeu 
consultar un nou número de La Revis-
ta, una publicació cultural que aposta 
per la reflexió i el pensament crític.

Diverses entitats dels nostres barris encap-
çalen aquesta iniciativa, que pretén oferir 
de manera trimestral una mirada sobre les 
arts i la cultura a través d’una revista. Us 
convidem a consultar-la digitalment a tra-
vés de http://elteubarri.blogspot.com i 
difondre-la entre els vostres associats.

Des d’aquí encoratgem les entitats que 
impulsen aquesta iniciativa perquè conti-
nuïn promovent-la i a la resta d’associaci-
ons culturals a sumar-vos-hi!

Un nou número de la revista 
cultural Ja és tot a punt per a la mostra d’enti-

tats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta!

El proper dissabte 5 de juny, un 
món d’idees i il·lusions aterrarà als 
carrers de Sants i Creu Coberta de 
la mà del teixit associatiu dels nos-
tres barris. Amb 119 entitats parti-
cipants i una àmplia programació 
d’activitats durant tota la jornada, us 
animem a passejar per la mostra i 
gaudir de la vitalitat de les nostres 
associacions.

Firentitats, més a prop

Fins al 31 de maig, la Biblioteca del 
Vapor Vell acollirà aquesta exposició 
emmarcada dins del projecte Música a 
l’abast, coordinat per l’Escola de Músi-
ca RessonS i ARTransforma.

Aquest projecte pretén fomentar la igual-
tat d’oportunitats en les arts i el reconei-
xement del potencial creatiu de les per-
sones amb discapacitat. L’exposició, amb 
imatges d’Ariadna Trias i textos de Màrius 
Serra, té l’objectiu de desmuntar prejudicis 
i esborrar estigmes al voltant de la disca-
pacitat.

Inauguració: 
Dissabte 22 de maig, 11.30 h
Biblioteca Vapor Vell

Exposició Els sons visibles


