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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La “Volta del Centenari” rodarà per tot 
Catalunya del 21 al 27 de març, en una 
edició molt especial que és tota una fita 
per a l’esport català.

La Volta Ciclista a Catalunya, una prova 
esportiva de gran prestigi nacional i inter-
nacional, aquest any celebra el centena-
ri. Des de la primera edició, amb només 

34 participants, a l’actual, amb 24 equips 
inscrits i un total de 192 ciclistes, la “Vol-
ta” s’ha convertit en un referent en el món 
del ciclisme: després del Tour i del Giro, la 
“Volta” és la tercera competició ciclista per 
etapes més antiga del món. 

La “Volta” del 2011 tindrà 7 etapes i fina-
litzarà en un espectacular circuit urbà per 
Barcelona, no us ho perdeu!

Al capdavant de l’organització d’aquesta 
prova hi ha la Volta Ciclista a Catalunya 
Associació Esportiva, que està acabant 
de programar diversos actes de celebra-
ció d’aquest segle d’història.

Més informació: www.voltacatalunya.cat

100 anys de la Volta Ciclista a Catalunya

A continuació destaquem dues activi-
tats impulsades per la taula intercultu-
ral del Secretariat.

• Espai de suport i d’assessorament 
per a infants nouvinguts
El Centre d’Assistència Psicològica de 
Sants encapçala aquest projecte que fa-
cilita una inclusió més ràpida i saludable 
dels nens i nenes nouvinguts. Es treballen 
aspectes com l’adaptació a l’escola, ges-
tió de les emocions, autonomia i autoesti-
ma, fracàs escolar, etc.

Preu simbòlic assessorament: 5 €/sessió
Tel. 93 422 00 50 (deixeu el missatge al 
contestador).

• Dies diversos: Dia contra el racisme
El proper dijous 17 de març, una nova 
conferència del cicle Dies diversos, que 
en aquest cas abordarà la qüestió del ra-
cisme. Es comptarà amb la presència d’al-
gun membre de SOS Racisme.

Dijous 17 de març, de 19.30 a 21 h
Sala de conferències de Cotxeres

Continuen les activitats de la 
taula intercultural

Jocs Florals 2011
Després de la recuperació d’aquest his-
tòric i emblemàtic certamen literari al 
2010, aquest any ja és a punt una nova 
convocatòria dels Jocs Florals. L’èxit as-
solit la passada edició, amb més de 120 
participants d’arreu dels Països Cata-
lans, fa que la continuïtat d’aquesta ini-
ciativa sigui una realitat. 

Les obres s’han de fer arribar a Cotxe-
res de Sants o qualsevol botiga Abacus 
abans del 20 de maig. El lliurament de 
premis, format per les categories En-
glantina, Viola i Flor Natural, es realitzarà 
durant el mes de setembre. 

És un orgull que, 134 anys després de 
la seva recuperació, els nostres barris se 
situïn al capdavant del foment de la cre-
ació literària en català. 

www.elsjocsflorals.cat

Aquesta iniciativa popular i profunda-
ment democràtica afronta les últimes 
setmanes d’activitat abans del 10 d’abril.

Us animem a participar-hi: per democrà-
cia, per llibertat, per responsabilitat, pel 
futur. El 10 d’abril, nosaltres decidim!

Qui pot votar? Tots els residents a Barcelona 
més grans de 16 anys, amb independència del 
seu origen o nacionalitat.

Què s’ha de dur per votar? Cal acreditar que 
es resideix a Barcelona mitjançant DNI, NIE o 
certificat d’empadronament.

Què es vota? Si s’està d’acord o no amb el fet que la 
nació catalana esdevingui un estat de dret indepen-
dent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea.

Què es pot votar? Sí, no o en blanc.

On es podrà votar? A més de 30 col·legis elec-
torals distribuïts arreu del districte. Arribarà in-
formació sobre l’emplaçament dels col·legis a 
tots els domicilis.

I si no hi sóc el 10-A? Es pot votar anticipada-
ment als diferents punts de vot fix. 
www.santsmontjuicdecideix.cat

El 10 d’abril decidim!
Aquest agrupament comença els actes 
de celebració del 50è aniversari amb 
una calçotada a la plaça Bonet i Muixí.

L’AEiG Puig i Moliner compleix al 2011 un 
aniversari molt especial: fa 50 anys que es 
dediquen a transmetre als infants i joves 
valors com el respecte, la tolerància, el di-
àleg, la interculturalitat i la sostenibilitat.

Són nombrosos i molt diversos els actes del 
cinquantenari, que arribaran fins al 18 de juny. 

Per molts anys!

L’AEiG Puig i Moliner fa 50 anys!

Activitats infantils, calçotada i concert 
Diumenge 13 de març
Plaça Bonet i Muixí
Preu dinar: 15 €
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ACTUALITAT

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

Circ, grafit, hip-hop, percussió, capo-
eira... Aquestes són algunes de les ac-
tivitats de la 9a edició d’Artescape, un 
festival que busca la inclusió social de 
joves immigrants. 

Aquesta iniciativa, organitzada per l’entitat 
Artixoc i el Districte de Sants-Montjuïc, ofe-
reix a la ciutadania la possibilitat de partici-
par en diverses manifestacions artístiques 
que formen part del llenguatge juvenil amb 
l’objectiu de facilitar la inclusió de joves 
nouvinguts. Es tracta d’un festival itinerant 
per diversos espais públics de Sants i el 
Poble-sec que aquest any, com a novetat, 
incorpora també el barri de la Marina.

Des de la seva creació, el festival ha donat 
cabuda a més de 1.000 joves que practi-
quen les arts de carrer i ha estat platafor-
ma musical per a més de 75 joves. S’han 
programat un total de 6 activitats entre els 
mesos d’abril i juny, sempre en divendres. 

Artescape, festival juvenil 
d’arts de carrer

Activitats abril

8 d’abril de 18 a 20 h
Taller de percussió 
(Blai cantonada Margarit)

29 d’abril de 18 a 20 h
Concert de hip-hop, mural urbà, circ... 
(Pl. Olivereta) 

Per a més informació: 
www.artixoc.org

Aquesta campanya d’impuls de l’ús so-
cial del català en els comerços arriba a 
la Federació Eix Sants-Les Corts, que 
engloba els establiments dels carrers 
Galileu, Joan Güell i Vallespir.

Aquest projecte, impulsat per la CAL en 
col·laboració amb la Federació Eix Sants-
Les Corts i el Secretariat, té la finalitat de 
sensibilitzar els comerços respecte l’ús del 
català, tant pel que fa a retolació com en 
l’atenció al públic. A més, és una nova via 
per a la difusió del Projecte Parlem.

Al 2009 es va engegar la campanya amb 
l’Associació de Comerciants de Creu Co-
berta i Sants Establiments Units, que van 
aconseguir més de 50 comerços compro-

mesos amb el català. Els comerços adhe-
rits a la campanya tenen un distintiu situat 
al seu aparador que els identifica.

Comerços compromesos amb el català

Del 18 al 20 de març, el Grup Mineralò-
gic Català organitzarà la Fira Internaci-
onal de Minerals i Fòssils a les Cotxe-
res de Sants.

Aquesta fira aplega una gran quantitat i 
qualitat de minerals, fòssils i pedra tallada, 
amb la presència dels millors especialistes 
del sector. Podreu trobar-hi activitats molt 
diverses, com ara tallers d’iniciació a la 
mineralogia, un concurs de joves busca-
dors  d’or, audiovisuals i totes les darreres 
novetats del mercat en minerals i fòssils a 
la venda.

Auditori de Cotxeres de Sants
18, 19 i 20 de març
Entrada lliure
Podeu consultar la programació i els 
horaris a www.minercat.com

Mineralexpo

Fins al 15 de març podeu actualitzar les vos-
tres dades de contacte i acreditar el nombre 
de socis de cara a la nostra assemblea.

Amb la finalitat d’introduir una ponderació 
de vot en les assemblees, cal que les enti-
tats acrediteu anualment el nombre de per-
sones associades. Cada entitat, per tant, 
tindrà dret a un nombre determinat de vots 
en funció del seu nombre de socis. 

Així mateix, és convenient que ens noti-
fiqueu qualsevol canvi en les dades de 
contacte de la vostra entitat per tenir ac-
tualitzada la base de dades.
Més informació: www.secretariat.cat

Actualització de dades i 
ponderació de vots

Espectacles infantils al Casinet d’Hostafrancs  
El Casinet d’Hostafrancs ofereix un cicle 
d’espectacles dirigits als més petits. 

Aquesta vegada serà el torn de l’espec-
tacle de titelles La menuda, a càrrec de 
l’Estenedor. 

Les sessions es representen els diumen-
ges a les 12 h, venda de localitats mitja 
hora abans de l’inici de la funció.
Preu 2 € 
www.cotxeres-casinet.org

     Diumenge 20 de març, de 12 a 14 h
Festa de la primavera al pati de l’Escola Perú.
Tallers, jocs, animació i ballada dels Ge-
gants de Sants. 
     Dissabte 26 de març, de 17 a 19 h
Tallers de bàsquet amb BIM i tallers de 
hip-hop amb Artixoc. 
Escola i Institut Lluís Vives 

Activitats de temps en família
Organitzades per Temps de barri, no us 
ho perdeu!


