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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Un dels personatges més polèmics del 
panorama futbolístic serà el protago-
nista del nostre Carnaval... encara no 
sabeu a qui ens referim?

Declaracions explosives, entrenador ga-
làctic i “amant del teatre”... Sí, l’entrenador 
del Reial Madrid es passejarà pels nostres 
carrers sota el lema: Mourinho, sale del 
banquillo... i munta un Carnaval!

Per començar a escalfar motors, les am-
baixades del Carnestoltes visitaran diver-
sos centres educatius amb l’objectiu que 
els més petits també se sumin a la festa. 
El 3 de març, Dijous Gras, és el gran mo-
ment de l’Arribo, que es presenta amb no-
vetats: serà un Arribo itinerant per diversos 
punts dels nostres barris, en els quals es 
faran actuacions de petit format. Algunes 
parades d’aquest circuit seran el Mercat 
de Sants, la Plaça de Sants, el Vapor Vell, 
les escoles Jaume I i Pràctiques II i la pla-
ça de l’Olivereta, per acabar finalment a 
Cotxeres, amb el ball de l’Arribo.

Els actes centrals es reserven per al dis-
sabte, amb el Carnaval infantil, el ranxo 

i, ja a la tarda, la gran rua de Carnaval, 
amb la desfilada de totes les comparses 
per l’eix Sants-Creu Coberta, des de Ba-
dal fins a la pl. Espanya. L’endemà, el Ca-
sinet acollirà el lliurament de premis, que 
s’amenitzarà amb l’espectacle “Fargashow 
25è aniversari”.

I després de gairebé una setmana de 
festa i disbauxa, el tradicional enterro del 
Carnestoltes, amb el seguici fúnebre i la 
sardinada popular, seran el millor punt i 
final. Sortiu al carrer i gaudiu-ne!

Inscripció de comparses: fins al 24 de 
febrer
Per a més informació: www.cotxeres.org

Prepareu-vos, que arriba el Carnaval!
Cap a la 10a edició de Firentitats

Al 2011, Firentitats arribarà a la 10a edició. 
Ja s’ha iniciat tot el procés organitzatiu que 
farà que el 4 de juny novament el teixit as-
sociatiu ompli el carrer per mostrar la seva 
tasca a la ciutadania.

El 7 d’abril finalitzarà el període perquè les 
entitats puguin presentar la seva sol·licitud 
de carpa i/o activitat per formar part de la 
mostra: us animem a participar-hi activa-
ment i aprofitar aquesta activitat per difon-
dre els vostres projectes. 

En aquesta edició, Fes-te al carrer tornarà 
a tenir un paper destacat a Firentitats i, com 
a novetat, s’inclourà una festa intercultural 
en la programació de la mostra, impulsada 
des de la taula que treballa aquest àmbit.

Un equip de la UEC de Sants participa-
rà en el Trailwalker, el desafiament es-
portiu i solidari més gran de tot el món, 
per recaptar fons per donar suport a 
projectes de desenvolupament i d’ac-
ció humanitària. 

Aquesta iniciativa, impulsada per Inter-
món Oxfam, arriba a Catalunya després 
de passar per Hong Kong, el Regne Unit, 

Bèlgica... El Trailwalker és un repte per als 
equips participants: han de recórrer 100 km 
en un màxim de 36 hores i recollir 1.500 € 
que es destinaran a projectes solidaris.

Amb l’objectiu de recollir fons, la UEC orga-
nitzarà una caminada solidària per Collsero-
la el proper diumenge 20 de març (inscrip-
ció 7 €), apunteu-vos-hi i col·laborareu en 
aquesta iniciativa! També podeu fer dona-
tius i apadrinar un dels 100 quilòmetres. 

Informació i donacions Trailwalker: 
www.uec.cat

Caminada solidària (20 de març): per la 
zona de Can Masdeu a Collserola. Punt de 
sortida: pl. Karl Marx. Inscripcions: 669 13 
44 50. Obsequi per a tots els participants.

Iniciativa solidària

Decidim fer Festa!
La plataforma Sants-Montjuïc Decideix 
avança amb pas ferm cap a la cita del 
10 d’abril amb dos objectius ben clars: 
la visibilitat de la consulta sobre la inde-
pendència i la recollida de vot anticipat. 

El proper diumenge 20 de febrer, Sants-
Montjuïc Decideix organitzarà una festa 
oberta a la ciutadania en què es conjuga-
ran diverses activitats: animació infantil, xo-
colatada, parlaments, actuacions d’entitats, 
dinar popular, concert, etc.  

Aquesta jornada lúdica i festiva, centralitza-
da a les Cotxeres de Sants, té la finalitat de 
donar a conèixer la campanya. A més, serà 
un punt de recollida de vots anticipats.

Activitats gratuïtes (preu dinar: 10 €)

Més informació: 
www.santsmontjuicdecideix.cat

Vot anticipat a Cotxeres

Com a novetat, les Cotxeres recolliran 
vots anticipats els dijous de 6 a 8 de la 
tarda, incorporant-se a la resta de punts 
fixos dels nostres barris.
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Volem que l’infoSecretariat sigui un punt 
de trobada entre les entitats, un bon ca-
nal de comunicació per saber què es 
cou en el teixit associatiu. 
Les entitats teniu molt a dir-hi, així que si 

esteu realitzant algun projecte o activitat 
interessant i voleu que ens en fem ressò 
només cal que ens envieu la informació 
i mirarem de fer-ne difusió.                             
            info@secretariat.cat

ACTUALITAT

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE AGENDA

El diumenge 6 de març, la Bordeta es 
vestirà de festa per rebre una gran plu-
ja de caramels i veure la desfilada de 
les colles!

La Colla de la Parròquia de Sant Medir va 
començar a celebrar aquesta festa pels 
carrers de la Bordeta el 1949. 

Els carrers es converteixen en una explo-
sió de color i moviment, carros i cavalls 
desfilant i disparant al veïnat milers de 
caramels. 

La colla de la Bordeta convida cada any 
els membres de la Federació de Colles de 
Sant Medir perquè participin a la cercavila 
i facin la festa encara més grossa!

Diumenge 6 de març, cercavila de les 
colles a partir de les 10.30 h. A les 12 h 
hi haurà la missa, amb imposició de lla-

çades a les colles participants i actuació 
de la coral La Floresta, la coral Infantil de 
Sant Medir i el grup d’adults de la Coral 
Sant Medir.

Cercavila: Mn. Amadeu Oller, Gavà, 
Alpens, Guadiana, Sants, Gayarre, Gavà, 
Constitució, Toledo, Andalusia, Riera de 
Tena, Constitució, Viladecans i Corral.

Ja és aquí la Festa de Sant Medir, faves, cavalls i caramels...

Activitats per a la mainada 
durant les vacances d’hivern

Reunió Carnaval
Sorteig d’ordre de la Rua.
Lloc: Sala de Conferències Cotxeres de 
Sants.
Dilluns 28 de febrer de 2011
Hora: 20 h 

Amb motiu del Dia Internacional de 
l’Implant Coclear (25 de febrer), la Fe-
deració AICE organitza un concurs de 
dibuix infantil i una obra de teatre.

L’implant coclear és un dispositiu que res-
tableix l’audició d’alguns tipus de sorde-
sa. Als nostres barris, la Federació AICE 
ofereix nombrosos serveis i recursos a 
les persones afectades i al mateix temps 
vetlla pels seus interessos i els dóna vi-
sibilitat.

Aquest any celebraran la 3a edició d’un 
concurs de dibuix infantil i també faran 
una obra de teatre, Dansa d’agost, que 
estarà subtitulada per fer-la accessible a 
les persones amb discapacitat auditiva. 
Aquesta representació se celebrarà el 25 
de febrer, Dia de l’implant coclear.

Divendres 25 de febrer, 21.30 h

Teatre del Casal Calassanç 
(Sant Quintí, 19)

Dia de l’implant coclear

Us presentem diverses activitats que 
s’han programat del 8 a l’11 de març: 
Temps de barri ha preparat tallers i jocs 
per als infants i les instal·lacions de 
l’Espanya Industrial i de la Bordeta, un 
campus esportiu.

El pati de l’Escola Barrufet obrirà els ma-
tins i oferirà activitats molt interessants 
per a infants, joves i famílies. Aquesta és 
una proposta de Temps de barri en col-
laboració amb diverses entitats. Els infants 
hauran d’estar acompanyats per les seves 
famílies.

DIMARTS: Taller de música amb l’Escola 
de Música i Dansa Farré

DIMECRES: Taller de circ (equilibri) amb 
l’Espai de Circ i Dansa La Sala

DIJOUS: Handbol amb el Club Esportiu 
Handbol BCN-Sants-Ubae

DIVENDRES: Jocs i tallers amb l’Esplai 
Sant Medir

Escola Barrufet. Passatge Vapor Vell, 7 
Horari: pati obert de 9 a 14 h, activitats 
d’11 a 13 h
Del 8 a l’11 de març 
Activitats gratuïtes

I si voleu una proposta relacionada amb 
l’esport per a infants i joves de 6 a 16 
anys, a ATLES hem preparat 4 dies plens 
d’activitats! 

Dates, horaris i preus a ambdues 
instal·lacions:

Del 8 a l’11 de març 
Horari: de 9 a 13 h (sense menjador)
Preu: 42,76 €
Places limitades


