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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Aquesta proposta per als més petits 
s’estrena aquest octubre en la progra-
mació d’activitats de Cotxeres-Casinet.

El cicle anual d’activitats del projecte Cot-
xeres-Casinet incorpora a partir d’aquest 
mes una activitat mensual adreçada a 
un públic infantil i familiar. La cita serà el 
segon diumenge de cada mes al renovat 
teatre del Casinet d’Hostafrancs, en horari 
matinal.

Podreu trobar-hi titelles, representacions 
de teatre infantil i altres espectacles adre-
çats als infants. Agafeu l’agenda i reser-
veu-vos el proper diumenge 17 d’octubre, 
l’obra de teatre familiar Heidi del Magat-
zem d’Ars aterrarà al Casinet després 
d’una gira plena d’èxits. 

No us ho perdeu!

Espectacles infantils al Casinet

Espectacles infantils
Segon diumenge de cada mes, d’octubre a 
maig 
Teatre del Casinet d’Hostafrancs, 12 h
Entrades 2,40 €
www.cotxeres.org

Ja s’han obert les inscripcions de la 32a 
edició del Cros Popular de Sants, que 
omplirà els carrers dels nostres barris 
el proper diumenge 31 d’octubre.

El Cros Popular de Sants és una acti-
vitat que organitza l’entitat Camins Es-
portius de Sants. El sostre de corredors 
per a aquesta edició arriba als 1.500 

participants, fet que demostra la dimen-
sió d’aquesta cursa.

A banda de la categoria general, que 
consta de 10 km i s’adreça a persones 
de més de 15 anys, hi ha tres catego-
ries més que promouen la participació 
d’infants (cursa de 0 a 6 anys de 600 
m i cursa de 7 a 14 anys de 3 km) i de 
persones amb discapacitat (800 m). 

Enguany serà la segona vegada que 
també se celebrarà el segon concurs 
fotogràfic del Cros Popular de Sants.

Inscripcions fins al 28 d’octubre:
presencial (Cotxeres de Sants) o per 
Internet www.atletisme.cat

Torna el Cros Popular de Sants

El 2n Congrés d’Associaci-
ons de Barcelona
Des del 22 d’octubre i fi ns al mes de 
maig de l’any vinent tindrà lloc el segon 
Congrés d’Associacions de Barcelona, 
que obrirà les seves portes al Casino 
l’Aliança del Poble Nou. Es tracta d’un 
congrés amb deu ponències i es farà de 
manera descentralitzada a Barcelona. 
En el nostre Districte, les tres coordina-
dores estem elaborant un pla de treball 
que us comunicarem específi cament 
per tal de poder-lo desenvolupar en els 
nostres barris fi ns al mes de març.

Arriba el Correllengua carregat de mol-
tíssimes activitats i amb un objectiu 
ben clar: reivindicar la defensa i pro-
moció de la  cultura catalana i a la ve-
gada fomentar l’ús social del català en 
tots els àmbits. 

Enguany la festa se celebrarà el proper 
dissabte 23 d’octubre a la plaça de Sants, 
tot i que les activitats començaran uns 
dies abans. Tretze centres educatius dels 
nostres barris participen en la construcció 
del gran mosaic amb la imatge del cartell 
d’aquest any, que es penjarà el mateix 
dissabte al matí i presidirà els actes del 
Correllengua. A més, un dies abans una 
ambaixada visitarà diverses escoles per 
anunciar aquesta activitat als infants. 

L’acte de presentació del Correllengua, 
dedicat a Salvador Espriu, es realitzarà 
el dia 22 a partir de les 20 h a la llibre-
ria Abacus, amb un recital poeticomusical 
i lliurament del premi de la 2a edició de 
concurs de cartells del Correllengua.

Finalment el dia 23 a les 10 del matí, l’es-
clat d’una traca iniciarà la gran festa, que 
inclou un munt d’activitats: xocolatada, 
construcció del gran mosaic, marató de 
contes, titelles, puntaires, castellers, ro-
còdrom, concert coral, diables, ballada de 
gegants, bastoners... El parlament anirà a 
càrrec de la cantatriu Núria Feliu i fi nal-
ment un concert de Cesk Freixas, Grup 
Titot i David Rosell tancarà la festa.

Més informació:
www.secretariat.cat

23 d’octubre, Correllengua!
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ENTITATS

ACTUALITAT

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

AGENDA

Us presentem una iniciativa molt inte-
ressant que fomenta la relació, l’inter-
canvi cultural i l’ús social del català.

El nou programa radiofònic Avui xerrem... 
és un espai impulsat per la Taula intercul-
tural del Secretariat de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta i la Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua en el qual persones 
de diferents orígens xerren una estona en 
català sobre temes quotidians. 

A més, a la part final de cada programa, 
una entitat del territori ens explica alguns 
dels projectes a favor de la interculturalitat 
que s’estan fent als nostres barris. 

El nou programa, en antena des del 18 de 
setembre, comptarà amb més d’una qua-
rantena de capítols. S’emet els dissabtes 
a les 12 del migdia, amb una repetició els 
dilluns a les 10 de la nit. El podreu escoltar 
al 103.2 de la FM o per internet a www.
sants3radio.cat

Un nou espai per a la interculturalitat a Sants 3 Ràdio

     Activitats de Temps en família

3,2,1... Acció! Veniu a fer un vídeo d’anima-
ció i flipbook en família
Dissabte 16 d’octubre d’11 a 14 h
Centre Privat Concertat Lloret

Festa d’inauguració de l’obertura del pati 
de l’Escola N-II de Pràctiques
Diumenge 17 d’octubre de 16 a 19 h
Escola N-II de Pràctiques
   
    7è Mercat d’Intercanvi
A partir de les 10.30 h, a la pl. de Sants. Orga-
nitzat per la Xarxa d’Intercanvi de Sants.
Diumenge 17 d’octubre

    Conferència Interpretar la guerra civil: en-
tre el revisionisme i el recuperacionisme
A càrrec de Jordi Saura, entrada lliure.
Aula de Formació Josep Guinovart.
Dimarts 19 d’octubre a les 19.30 h, sala d’actes 
Cotxeres de Sants

    Festa de la Castanyada del Grup d’Opinió 
Àmfora
Castanyes, panellets i cava. 
C. Masnou, 9
Dissabte 30 d’octubre a les 19 h

    Nit de Bruixes, Colla de Diables Guspires 
de Sants
Foc, llum, música, color, misteri...
Dies 30 i 31 d’octubre
Plaça de Sants

Aquests espais de formació per a la 
gent gran engeguen motors a l’octubre 
amb un nou cicle de conferències i sor-
tides culturals.

Les aules obertes de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta ofereixen una programació molt 
rica de conferències i xerrades, recitals, 
projeccions i sortides culturals arreu de 
Catalunya. Però són molt més que això: 
són un punt de trobada per a la gent gran i 
una via de relació social molt important.

Actualment, més de 400 persones formen 
part de les aules obertes: aquesta xifra és una 
bona mostra de l’acollida d’aquesta proposta, 
que s’organitza en cursos d’octubre a juny.

Us animem a participar-hi i, als organitza-
dors, enhorabona per la tasca que desen-
volupeu!

Aula oberta de Sants. Parròquia Mare de Déu dels 
Dolors. Begur, 8. Tots els dijous a les 17.30 h

Aula oberta a Hostafrancs “Fem camí”. Parrò-
quia del Sant Àngel Custodi. Vilardell, 48. Tots el 
dimarts a les 17 h

Aula oberta a la Bordeta. Sala Nova de Sant 
Medir. Constitució, 17. Tots el dilluns a les 18 h

Les aules obertes comencen 
un nou curs!

Quan encara dura l’emoció de ser l’úni-
ca “colla de nou” de la ciutat, ja torna a 
ser aquí la diada de la colla dels Caste-
llers de Sants, aquesta és la divuitena i 
es presenta en una de les millors èpo-
ques per als Borinots. 

Aquest any la diada se celebrarà a la pla-
ça d’Osca a causa de la remodelació urba-
nística de la ubicació tradicional, la plaça 
de Bonet i Muixí. Com a colles convida-
des tindrem els Capgrossos de Mataró i la 
colla dels Minyons de Terrassa. 

Després d’una gran temporada i de l’actuació 

al Concurs de Castells de Tarragona, s’es-
pera que aquesta diada aplegui castells 
de gran qualitat i que la ciutadania ompli 
la plaça i visqui de prop el món casteller.
Us hi esperem!

Plaça d’Osca
Diumenge 17 d’octubre a les 12 h

La diada més castellera

Associació d’implantats co-
clears d’Espanya, AICE

Aquesta entitat d’àmbit estatal, radica-
da als nostres barris, formada per de-
ficients auditius, implantats coclears 
i les seves famílies, treballa des del 
1995 en el món de la sordesa. 

Es considera bàsica la feina de detecció 
de problemes auditius per part dels pedi-
atres i que hi hagi una xarxa d’acolliment 
de les famílies des del primer moment de 
sospita de possibles problemes auditius. 

Aquesta entitat és un punt de trobada per 
a aquest col·lectiu, endavant amb la vos-
tra feina!
www.implantecoclear.org


