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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La Unió Excursionista de Catalunya 
de Sants organitza la caminada Sants-
Montserrat el proper 2 d’octubre. 

La UEC de Sants, molt experimentada en 
les curses de muntanya i orientació, assu-
meix l’organització d’aquesta activitat que 
completarà en un màxim previst de 19 h 
els 58,2 km de recorregut i un desnivell de 
2.800 m de pujada.

Així com les anteriors caminades es rea-
litzaven majoritàriament per carretera, el 
traçat actual d’aquesta activitat es desen-
voluparà gairebé per complet per camins de 
terra. Un gruix de 70 voluntaris i voluntàries 
formaran part dels controls i la logística de 
la prova, que preveu 7 punts d’avitualla-
ment i sis controls de pas. 

Bona part de la travessa es farà de nit, ja que 
se sortirà de Sants a les 17 h del dissabte 2 
d’octubre i s’arribarà com a màxim a les 12 h 
del diumenge 3 d’octubre a Montserrat.

El Secretariat d’Entitats dóna suport a 
aquesta activitat i des d’un principi va im-
pulsar la UEC de Sants perquè recuperés 
aquesta caminada històrica, que compta 
amb un sostre de 300 participants.

Cal que els participants tinguin un nivell 
suficient de condició física per afrontar la 
prova. Els participants rebran una samar-
reta exclusiva de la caminada. 

Recuperació de la històrica caminada Sants-Montserrat

Informació i inscripcions: www.uecsants.org
Inscripcions: del 13 al 28 de setembre de 2010

La Bordeta en Dansa ja és a punt!

Lliurament de premis dels 
Jocs Florals 

Dissabte 18 de setembre es presentarà 
la segona edició de la Bordeta en Dan-
sa, gaudiu-ne!

Fa uns quants anys, quan la Festa Major 
de la Bordeta reunia més de sis comissi-
ons de carrers, ja se celebrava un acte 
unitari com a final de tota la gresca. 

Aquest va ser el punt de partida perquè 
al 2009, gràcies a la Llei de Barris de la 
Generalitat, al Districte de Sants-Montjuïc 
i a les entitats i comissions de la Borde-

ta, prengués forma un acte batejat com 
La Bordeta en Dansa, que enguany torna 
amb moltes novetats!

La festa se centralitzarà als Jardins de Ce-
lestina Vigneaux a partir de les 17.30 h, en 
aquest espai els més petits trobaran un 
munt d’activitats i tallers. A les 18 h comen-
çarà una cercavila a càrrec dels Geganters 
de Sants, encapçalada pels recuperats ge-
gants de Sant Medir: la Tuies, l’Estevet i el 
gegantó Medir. A les 18.30 h, el protagonis-
me serà per a la dansa, amb espectacles 
a càrrec de diversos grups de ball i com-
panyies. Finalment, els Diables de Sants 
oferiran un espectacle de foc per tancar 
aquesta jornada de festa a la Bordeta. 

A més, els assistents podran fer un viatge 
gastronòmic a través de plats deliciosos 
a càrrec de restaurants del barri, amb un 
tast de cuina xinesa, libanesa, catalana, 
pakistanesa... 
Horari: de 17.30 a 24 h

Un cop passades les vacances d’estiu, 
tots els membres que formen el jurat 
dels Jocs Florals de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta han tornat amb els deures 
fets: el certamen ja té guanyadors.

A partir del 16 de setembre, els Jocs Flo-
rals dels nostres barris ja tindran noms 
propis, corresponents als guanyadors de 
la Viola, l’Englantina i la Flor natural. 

Aquesta important recuperació en honor 
a les lletres catalanes ha estat un èxit to-
tal de participació, ja que s’han presentat 
més de cent treballs d’arreu de Catalunya 
i, també, de més enllà del nostre país. 

Dijous 16 de setembre a les 19 h
Sala de Plens del Districte Sants-Montjuïc
Més informació: www.elsjocsflorals.cat

Comencem un nou curs
El mes de setembre és sinònim d’inici 
de curs, després de la pausa de l’estiu 
i d’unes setmanes d’intensa activitat 
protagonitzades per les diverses festes 
majors. 

Els equipaments que gestiona el Secre-
tariat es preparen, també, per començar 
un nou curs: l’oferta formativa de Casi-
net-Cotxeres fregarà els 290 tallers, una 
de les més àmplies de la ciutat. D’altra 
banda, els centres esportius de l’Espanya 
Industrial i de la Bordeta, amb una exten-
sa programació esportiva, continuaran 
oferint esport, salut i oci a gairebé 12.000 
abonats i abonades i a nombrosos cen-
tres educatius i entitats esportives.

Tornem-hi!
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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

15a Mostra d’Associacions de Barcelona
Del 24 al 26 de setembre, el Secretariat 
tornarà a ser present a la Mostra d’As-
sociacions de Barcelona, que enguany 
arriba a la 15a edició.

Repetint la fórmula d’altres anys, el Se-
cretariat compartirà estand a la Mostra 
d’Associacions de Barcelona amb les al-
tres federacions d’entitats del districte, la 
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec i la 
Unió d’Entitats de la Marina.

Aquesta és una bona oportunitat per donar 
a conèixer les activitats i els projectes que 
desenvolupem des del teixit associatiu. 

No hi falteu!

De cara a la tardor torna aquest cicle d’es-
pectacles de carrer per a tota la família.

Novament de la mà de la Llei de Barris se-
gueix la programació d’activitats artístiques 
de carrer a la Bordeta, que es reprenen 
després del parèntesi de l’estiu. Els espec-
tacles tornen a la plaça de la Farga després 
del torn d’activitats de la primavera, que va 
tenir un gran èxit de participació.

Diumenges a les 12 h a la pl. de la Farga

Cicle “Art i humor” a la Bordeta

3 d’octubre. +Tumàcat. Cia. +Tumàcat 

17 d’octubre. Contarelles. L’Estenedor 

24 de octubre. Fira d’Art i Humor de la 
Bordeta. Fira de carrer amb artistes del 
barri: circ, titelles, música...

Aquest programa comença el setembre 
amb novetats: més patis oberts, guia 
digital d’activitats i nova guia d’enti-
tats, serveis i equipaments públics.

Pel que fa als pa-
tis oberts, l’Escola 
Gayarre amplia el 
seu horari i l’Escola 
N-II de Pràctiques 
s’incorpora al pro-
grama obrint els diu-
menges a la tarda, de 
manera que ja són 5 

els centres educatius que participen en 
aquesta iniciativa.

A més, s’ha distribuït una guia d’entitats, 
serveis i equipaments públics que poden 
ser molt útils per a les famílies, ja que to-
tes inclouen propostes molt interessants 
per a infants i joves de 3 a 16 anys.

Finalment, al web del programa trobareu 
un directori digital molt ampli per als in-
fants dels nostres barris, amb informació 
d’activitats, horaris i preus.
www.bcn.cat/tempsdebarri

Temps de barri torna a engegar motors!

Convençuts que la formació és una 
aposta estratègica en el teixit associatiu, 
el Secretariat impulsa un postgrau entre 
els membres de les entitats associades.

L’objectiu del programa és formar l’emer-
gent figura del gestor/dinamitzador social 
o sociocultural i de desenvolupament co-
munitari que, avui dia, s’està manifestant 
com a fonamental per canalitzar les dinà-
miques socials, actuant de mitjancer entre 
les entitats públiques, les col·lectivitats i 
els moviments ciutadans.

Sessió informativa:
14 de setembre, 19.30 h Balmes, 132-134

10% de descompte en la matrícula a tèc-
nics, associats o voluntaris que perta-
nyin a entitats federades al  Secretariat.

Postgrau d’Animació Social i 
Desenvolupament Comunitari

El 3 d’octubre se celebrarà el XXIII Con-
curs de Castells de Tarragona i els Cas-
tellers de Sants hi tornaran a participar.

Sants pot tornar a tocar la glòria dels 
grans castells i tu pots viure-ho amb ells 
fent pinya a la mateixa plaça o bé com a 
part de l’afició grisa des de la grada.

Properament més informació a
www.borinots.cat

Concurs de castells! 

curs 2010-2011

SANTS
SANTS-BADAL
HOSTAFRANCS

LA BORDETA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
AL BARRI 3-16 ANYS

Guia d’entitats, serveis i equipaments públics

www.bcn.cat/tempsdebarri

Materials de difusió
Ens podeu fer arribar informació a Cotxeres 
(2n pis) de la vostra entitat (díptics, fulletons,
publicacions...) perquè puguem difondre les 
activitats de la vostra entitat des de l’estand 
de la Mostra d’Associacions.

Teniu temps fins al 22 de setembre!

De l’1 al 10 d’octubre, l’epicentre 
dels nostres barris es mourà a Hos-
tafrancs, que es disposarà a cele-
brar la seva festa major.

Després de Sants i la Bordeta, el barri 
d’Hostafrancs tanca el cicle festiu de 
festes majors plenament situats a la 
tardor. 

La seva programació d’activitats, molt 
completa i variada, conjuga a la per-
fecció actes tradicionals i populars 
amb noves propostes. Així, la Fira de 
Magranes i el Ball de Rams conviuran 
amb Festapolis (un taller de realització 
de curtmetratges amb càmeres caso-
lanes o mòbils) i amb una fira intercul-
tural d’artesania, per exemple.
Sortiu al carrer i gaudiu-ne!

Continuem de Festa Major!

Tallers Casinet-Cotxeres
Inscripcions:
Antics talleristes: a partir del 14 de setembre
Nous talleristes: a partir del 21 de setembre
Inici del curs: 4 d’octubre
www.cotxeres.org

Programació esportiva ATLES
Nova temporada a partir del 4 d’octubre
www.atlesesports.cat


