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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Amb l’arribada del bon temps, tam-
bé arriben les ballades de sardanes a 
Sants cada divendres al vespre.

De la mateixa manera que en els dos 
darrers anys, la ubicació de les sardanes 

serà al Vapor Vell-Joan Güell, aquí  l’aflu-
ència de públic i de persones balladores 
és notablement més nombrosa que quan 
es feien al parc de l’Espanya Industrial. 

La interpretació de la música anirà de la 
mà de la Cobla Rambles i la Cobla Baix 
Llobregat i l’organització és a càrrec de la 
Comissió de sardanes del Secretariat.

Vine a comptar i a puntejar, la sardana 
sempre és viva!

Vapor Vell-Joan Güell
Divendres a les 19.30 h
Del 13 de maig al 8 de juliol (excepte el 
24 de juny)

Sardanes 2011

Des del 15 de maig i fins al 12 de juny, 
cada diumenge torna el jazz al Casinet 
d’Hostafrancs. Aquesta és una bona 
manera d’escoltar bona música men-
tre fas el vermut!

Apropeu-vos els diumenges al migdia al 
Casinet, tindreu l’oportunitat de gaudir 
de concerts de jazz a càrrec de formaci-
ons molt diverses, tant primeres figures 
jazzístiques com grups novells.

A més, podreu gaudir-ne tot fent el ver-
mut al pati del Casinet, convertit en un 
ambient distès i molt agradable.
Feu un cop d’ull a tota la programació: 
www.cotxeres-casinet.org

Vermut Jazz al Casinet!

L’Obra Social “la Caixa” col·laborarà 
amb 40.000 € que es destinaran a diver-
sos projectes socials presentats per 
les entitats associades al Secretariat.

El passat 5 de maig es va signar aquest im-
portant acord, que permetrà que nombrosos 
projectes associatius de caire social -adreçats 
a persones amb disminució, exclusió, pobre-
sa, gent gran, mancances socials...- puguin 
obtenir recursos per al seu desenvolupament.

L’Obra Social “la Caixa” i el 
Secretariat d’Entitats signen 
un conveni de col·laboració

Si la vostra entitat està realitzant algu-
na activitat de marcat caràcter social, 
podeu posar-vos en contacte amb el Se-
cretariat perquè puguem derivar la vos-
tra sol·licitud a l’Obra Social “la Caixa” 
i beneficiar-vos d’aquests ajuts al teixit 
associatiu dels nostres barris.

El barri de la Bordeta reivindica, des de 
fa més de 30 anys, la recuperació de 
l’antiga fàbrica de Can Batlló, un espai 
de prop de 14 hectàrees destinat a equi-
paments i zones verdes per al barri.

Preveient la inoperància de les administracions 
públiques implicades es va iniciar, fa més de 2 
anys, un compte enrere perquè comencessin 
les obres. En cas contrari, els veïns i veïnes de 
la Bordeta entrarien a Can Batlló i començarien 
a gaudir de l’espai per fer-ne un ús veïnal.

El proper 11 de juny, el veïnat entrarà a Can 
Batlló i el barri de la Bordeta demana la com-
plicitat de tot l’entramat social dels nostres 
barris i, en especial, de les entitats. Altres es-
pais com les Cotxeres, l’Espanya Industrial, 
el Vapor Vell i un llarg etcètera s’han recupe-
rat gràcies a la solidaritat i l’ajut de tothom.

L’11 de juny no hi podeu faltar !!
http://canbatllo.bordeta.org/

La Bordeta entrarà a Can Batlló
7 de juny, assemblea del 
Secretariat

El proper 7 de juny se celebrarà l’as-
semblea del Secretariat, que presenta-
rà al conjunt de les entitats associades 
un recull de les activitats del 2010: els 
projectes que s’han impulsat, aspectes 
relacionats amb la gestió d’equipa-
ments, els serveis, els resultats eco-
nòmics, les iniciatives de coordinació 
associativa... 

Així mateix, també es plantejarà el pla 
de treball del 2011 i es proposarà l’ad-
missió de diverses entitats que han sol-
licitat formar part de la federació.

Us animem a participar-hi!
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viu el barri!

Ja està tot a punt per a la 10a edició de 
Firentitats, que enguany aplegarà més 
entitats que mai: 147 associacions dels 
nostres barris participaran a la mostra, 
una dada rècord que fa evident la vi-
talitat del nostre teixit associatiu i que 
se sustenta en valors com el treball en 
equip, el compromís i la col·lectivitat.
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4 de juny de 2011

Carrers de Sants i Creu Coberta,  

d’11 a 21 h (horari de les carpes)

10a 

edició

sants-montjuïc

Els carrers de Sants i Creu Coberta es convertiran en un 
gran passeig de les entitats, que seran les grans protagonis-
tes d’una jornada lúdica i festiva amb l’objectiu de fer més 
propera la seva tasca a la ciutadania, ja sigui des dels nom-
brosos estands o plafons o bé des de les activitats progra-
mades als escenaris. Durant tot el dia, els dos escenaris de 
Firentitats acolliran danses, cant coral, actuacions musicals, 
percussió, teatre musical... No us ho perdeu!

Aquest any, la cultura popular i tradicional tornarà a tenir 
presència a través de Fes-te al carrer, amb la trobada de 
gegants, la fira d’artesans, l’actuació castellera i l’exhibició 
de diables. 

Les entitats ens adaptem a les noves necessitats i, com no 
pot ser d’una altra manera, Firentitats també és dinàmica i el 
format de la mostra es va adaptant a noves propostes i inici-
atives. A continuació us oferim alguns elements destacables 
de Firentitats 2011.

Participació
La 10a edició de Firentitats registra un rècord de 

participació amb 147 entitats presents a la mostra.

Concert d’inauguració
Divendres 3 de juny es farà un concert d’inauguració 

amb Fum Project, organitzat pel Col·lectiu d’Artistes 

de Sants. Casinet d’Hostafrancs, a les 20.30 h

Més tallers a les carpes

És una tendència creixent la dinamització dels estands amb la progra-

mació de tallers a la mateixa carpa. Aquest és un aspecte que incideix 

en la qualitat de la mostra, enriquint-la.

Horari
L’horari de Firentitats serà d’11 a 21 h, endarrerint-

ne una hora tant l’obertura com el tancament. 

1a festa intercultural
En paral·lel a Firentitats, la plaça de Sants i els escenaris de Fi-

rentitats acolliran nombrosos actes de la 1a festa intercultural.

Bateig de capgrossos
Els capgrossos Panchito i Lupita de l’entitat Mex-cat seran els 

convidats d’honor de la trobada gegantera.

Concurs fotogràfic
El Punt Multimèdia organitza aquest concurs, basat en imatges de Fi-

rentitats 2011. A la tarda se’n farà el lliurament de premis a l’escenari 

de l’Espanya Industrial.

Cloenda amb els Diables de Sants

Exhibició del Diables de Sants a la plaça Bonet i Muixí i 

passatge de Fructuós Gelabert, a partir de les 21.15 h
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Dilluns 30 de maig
19.30 h Inauguració exposició Porrajimos: el genocidi nazi del 
poble gitano. Sala d’exposicions Casinet d’Hostafrancs

Dimarts 31 de maig
19.30 h Programa radiofònic Avui Xerrem... al carrer! Passat-
ge de Fructuós Gelabert

Dimecres 1 de juny
19.30 h Xerrada Experiències educatives a Catalunya i l’Uruguai. 
Sala conferències Cotxeres de Sants

Dijous 2 de juny
19 h Cinefòrum: Lila dice. Sala conferències Cotxeres de Sants

Divendres 3 de juny
19.30 h Teatre fòrum: El Mustafà és al replà. Una obra sobre 
convivència i prejudicis. Sala d’actes Cotxeres de Sants

Dissabte 4 de juny
Jocs i tallers infantils i per a adults. Plaça de Sants (haima)
11 h Conta contes i viatge dels sentits
12.15 h Danses interculturals: Tijeras. Escenari Cotxeres
12.30 h Jocs del nord d’Àfrica i henna 
13 h Taller de cuina (marroquina i uruguaiana)
13.30 h Danses interculturals: Caporales. Escenari Cotxeres
12.30 -15 h Cuines de Sants. Tastets a 1 €
17.30 h Xocolatada popular
18 h Danses interculturals: Caporales, Timku, Selva, Valicha... Es-
cenari Cotxeres
17.45 h Taller de cal·ligrafia (àrab i xinesa)
18.15 h Taller de medicina xinesa (mètode de foc)
19 h Poesia d’arreu del món
19.45 h Percussió

Diumenge 5 de juny
Jornada esportiva, Festival de solidaritat i bicicletada 
9 h I Torneig intercultural. Al CEM l’Espanya Industrial
11 h La Fàbrica de Somnis. Balla per l’Àfrica! Al Casinet
12 h Bicicletada solidària “Apadrina una bicicleta”. Al Casinet

1a festa intercultural
Aquesta iniciativa de nova creació, sorgida de la Taula intercultural, ha programat una 
setmana plena d’activitats, que a més s’emmarca en l’activitat de Firentitats, mostrant 
la diversitat i interculturalitat del nostre teixit associatiu i dels nostres barris.

Del 30 de maig al 5 de juny, us hi esperem!

La primera edició de la Festa intercultural, amb prop de 20 
activitats programades durant una setmana, és una de les 
propostes més rellevants d’aquesta taula durant el 2011. 

Amb l’objectiu de mostrar la realitat existent del territori i 
d’oferir un ampli ventall d’activitats que puguin atraure el 
màxim nombre de persones, la Festa intercultural es pre-
senta als nostres barris com a plataforma de participació, 
interacció i promoció de les diverses entitats. 
No us ho perdeu!

Amazan Promoció Sociocultural i Desenvolupament
Asociación Cultural Caporales (Centralistas Puno-Perú) Filial Barcelona
Asociación de Uruguayos en Catalunya
Asociación Peruana de Integración y Desarrollo Virú
Associació de Dones musulmanes de Catalunya
Associació de Joves Gitanos de Catalunya
Associació Hispano-Senegalesa Tey Ak Euleuk Avui i Demà 
CAL de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Centre islàmic de Sants
Col·lectiu d’Artistes de Sants
Colla dels Castellers de Sants
Comunidad de Profesionales en el Extranjero Bolivia-España-Cataluña
Grup d’Interacció Multicultural de Sants
Observatori de Salut Pública
Sants 3 Ràdio

Comissió organitzadora

Per a més informació:
www.secretariat.cat/festaintercultural
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Novament torna a ser l’esport el prota-
gonista de la Festa a Sant Medir.

Com en cada edició, 
es farà el lliurament de 
guardons a les diferents 
entitats esportives dels 
nostres barris  dins d’un 
ambient festiu. L’emisso-
ra Sants3Ràdio organitza 
novament aquest acte, 
que al 2011 arriba a la 8a 
edició. Us hi esperem!

Teatre de Sant Medir. Constitució,  17
Dimecres 15 de juny de 2011 a les 
20.30 h

ACTUALITATAGENDA

Els centres esportius municipals de 
l’Espanya Industrial i de la Bordeta 
impulsen aquesta prova innovadora 
que sol fer-se en espais oberts. 

La cita: el proper 28 de maig al Centre 
Esportiu Municipal l’Espanya Industrial!

Es tracta d’un format innovador, ja que 
el triatló sol fer-se en espais oberts. La 
novetat principal d’aquesta segona edi-
ció és que hi ha 2 modalitats a l’hora de 
participar en aquesta prova: la modalitat 
curta consta de 300 m de natació, 8 km 
de ciclisme i 3,5 km de cursa, mentre que 
la modalitat llarga planteja el repte de fer 
600 m de natació, 14 km de ciclisme i 5 

km de cursa. Aquest és el desafiament 
d’aquest triatló indoor, que està reservat 
a la participació de 100 persones com a 
màxim.

www.secretariat.cat

2n Triatló indoor ATLES: esFORÇA’t!!!!!

Aquest manifest, impulsat per la Taula 
intercultural del Secretariat, ja aplega 
una seixantena d’entitats.

A partir dels resultats de l’enquesta ela-
borada pel Centre d’Estudis d’Opinió 
sobre el posicionament dels catalans i 
catalanes vers la immigració, i tenint en 
compte el context de crisi econòmica 
actual i de campanya electoral, la Taula 
intercultural del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha impul-
sat un manifest que aposta clarament per 
la cohesió social i la convivència.

Aquest manifest defineix la migració com 
una qüestió de llibertat i dignitat huma-

na, referma el posicionament del teixit 
associatiu de reconeixement, respecte i 
valoració de la diversitat social i cultural, 
així com la importància de combatre els 
estereotips, els prejudicis i els rumors, 
que són enemics de la igualtat i l’accep-
tació de la diversitat, i per tant, de la con-
vivència.

Més de 60 entitats de diversa tipologia ja 
s’hi han adherit. La pàgina web del Secre-
tariat acull aquest manifest, que s’adreça 
al conjunt de les entitats de Barcelona. 
Per adherir-s’hi només cal emplenar un 
formulari digital.

www.secretariat.cat/manifest

Manifest per a la cohesió social i la convivència

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

     Art i Humor a la Bordeta
L’Home Bala. Cia. Albert Vinyes
Diumenge 29 de maig
Rambla Badal
12 h

     Lliurament del Premi Amadeu Oller
Dijous 2 de juny
Sala Teatre Sant Medir. Constitució, 17
20 h

    Fira de la Cirera
Diumenge 5 de juny
Passeig de Sant Antoni - Plaça de Sants
A partir de les 10 h

   

Concurs cartell Correllengua

correllengua
2011

2011
2011

correllengua
2011

correllengua

2011

correllengua

2011

Consulteu les bases:
www.secretariat.cat
www.cal.cat

Premi: Edició de l’obra guanyadora en la difusió del Correllengua 
i lot de llibres Abacus Cooperativa.
Termini de presentació: De l’1 al 10 de juny del 2011
Lloc de presentació: Centre Cívic Cotxeres de Sants
Veredicte: 14 de juny del 2011

2011
2011

2011

correllengua

correllengua

correllengua
correllengua

correllengua

2011
2011

correllengua

Comissió organitzadora Correllengua ‘11 Sants, Hostafrancs i la Bordeta

3r concurs de
cartells

El Correllengua és una iniciativa que 
fomenta l’ús social del català.  

Novament és obert el concurs de cartells 
de l’edició d’enguany del Correllengua. 

Premi: Edició de 
l’obra guanyadora en 
la difusió del Corre-
llengua i lot de llibres 
Abacus Cooperativa.

Termini de presen-
tació: De l’1 al 10 
de juny del 2011

Bases a: 
www.secretariat.cat

Festa de l’Esport 2011

AcampaSants 2011
Per segon any con-
secutiu, els caus i 
esplais dels nos-
tres barris uneixen 
esforços per orga-
nitzar una activitat 
conjunta que agru-
pi l’educació en el 
lleure: ens referim 
a l’AcampaSants!
 
L’AcampaSants unirà 
el proper cap de set-
mana del 28 i 29 de 
maig diversos caus i esplais, acompanyats 
dels seus grups d’infants i joves, per celebrar 
una acampada urbana al Parc de l’Espanya 
Industrial. A més, l’AcampaSants permet 
apropar la tasca de les entitats de l’educació 
en el lleure a la ciutadania.

Diumenge serà el moment per a les activitats 
obertes a tothom, amb actuacions infantils, 
xocolatada i moltes sorpreses! Com a nove-
tat, aquest any està previst fer un Lipdub.

Comissió organitzadora: A.E. Montserrat, 
A.E. Joan Maragall, A.E. Skues, Esplai 
Sant Medir, Esplai Turons i Esplai Xiroia.

28 i 29 de maig
Parc de l’Espanya industrial

28-29 de maig 
Parc de l’Espanya
 industrial

i diumenge A les 12:

festa oberta al 

barri amb 

xocolatada,

Espectacle infantil 

i moltes sorpreses

   


