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Inici de curs

La temporada de tallers de Casinet-Cotxeres ha començat a molt bon ritme. Amb
un augment de 600 inscripcions respecte
l’any anterior, arribant a les 4.300 persones inscrites i un 84% d’ocupació, aquesta
oferta formativa ha superat el seu propi
rècord i es consolida com un dels centres
cívics amb més persones usuàries de la
ciutat. Aquestes xifres es justifiquen per
diversos aspectes: s’ha ampliat el nombre de tallers, arribant als 324 i, al mateix
temps, s’ha potenciat la col·laboració amb
entitats, tant pel que fa al nombre de cursos programats com a la incorporació de
noves associacions que realitzen tallers.
Pel que fa l’oferta esportiva del Secretariat
dels centres esportius de l’Espanya Industrial
i de la Bordeta, l’inici de la temporada també
ha estat molt positiu, assolint per primera vegada les 12.500 persones usuàries. A més,
les activitats no incloses en la quota, com ara
els cursos de natació o el pilates, han registrat una alta ocupació, fregant el 90%.
Ens trobem davant d’uns resultats molt positius que, sens dubte, se sustenten en una
oferta de qualitat, tant cultural com esportiva.

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES
Arriba el Correllengua!
El Correllengua ja és imminent, cada
edició creix amb més activitats tot i
que manté viu el mateix objectiu: reivindicar la cultura catalana i a la vegada fomentar l’ús social del català en
tots els àmbits.
Enguany, la festa se celebrarà el
proper dissabte 22
d’octubre a la plaça
de Sants, tot i que
les activitats ja han
començat fa uns
quants dies. Diversos centres educatius dels nostres
barris participen en
la construcció del
gran mosaic amb la
imatge del cartell d’aquest any, obra de
Marta Pons Ballés, que es penjarà el mateix dissabte al matí i presidirà els actes
del Correllengua. A més, uns dies abans
una ambaixada visitarà diverses escoles
per anunciar aquesta activitat als infants.
L’acte de presentació del Correllengua,
dedicat a Joan Oliver (Pere Quart), es realitzarà el proper divendres 21 d’octubre

a partir de les 20 h a la llibreria Abacus,
amb un recital poeticomusical i el lliurament de premis de la 3a edició de concurs de cartells del Correllengua.
Finalment, el 22 d’octubre a les 10 del
matí començarà la festa amb un munt
d’activitats durant tot el dia: xocolatada,
construcció del gran mosaic, marató de
contes, titelles, puntaires, castellers, rocòdrom, concert coral, diables, ballada
de gegants, fira d’artesans...

El parlament anirà a càrrec d’Alfred Bosch,
portaveu de Barcelona Decideix, i finalment un concert tancarà la jornada amb
Sants and fot (música i danses tradicionals) i la Terrasseta de Preixens (rumba).
La comissió organitzadora del Correllengua, formada per més de 20 entitats, us
espera a la Plaça de Sants!

Cros Popular de Sants
Ja s’han obert les inscripcions de la
33a edició del Cros Popular de Sants,
que omplirà els carrers dels nostres
Vols aprendre una llengua i practicar-la?
barris el proper diumenge 30 d’octubre.
Vols ajudar algú que vol practicar la teva
llengua?
Aquesta iniciativa, impulsada per la Taula intercultural del Secretariat, és un punt de trobada
entre persones de diversos orígens que volen
practicar i/o fer practicar alguna llengua.
A més, els participants tenen l’oportunitat de
trobar-se amb persones provinents d’altres
països, apropar-se i descobrir noves cultures.
Activitat gratuïta
www.secretariat.cat/inter-lingu

Inscripcions
Fins al 27 d’octubre: presencial (Cotxeres de Sants) o www.atletisme.cat
Al capdavant d’aquest certamen esportiu hi
trobem el Club Camins Esportius de Sants,
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Amb la col·laboració de:

l’entitat que organitza un any més aquesta
cursa clàssica als nostres barris. La dimensió i la importància del cros queda reflectida
en la xifra de participants, situant en 1.600
el sostre de corredors per a aquesta edició.
A banda de la categoria general, que consta
de 10 km i s’adreça a persones de més de
15 anys, hi ha tres categories més que promouen la participació de tota la ciutadania.
Sabies que...
• Es convoca el 3r certamen fotogràfic Fotocros, per a fotografies relacionades amb
la cursa. Premi de 80 €
• Cros contra la fam: en col·laboració amb
l’ONG Acció contra la Fam, recollida de fons
per combatre la fam al continent africà.
www.crospopulardesants.cat
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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El 16 d’octubre, diada castellera
La colla dels Castellers de Sants compleix 19 anys i ho té tot a punt per a la
diada castellera del proper diumenge
16 d’octubre. Us hi esperem!

Butlletí d’informació a les entitats associades

Una nova geganta
Una nova figura
s’ha incorporat a
la colla dels Gegants de Sants:
ens referim a la
Núria Feliu.

Nou curs de les aules obertes
Les aules obertes aixequen el teló amb
una nova temporada de conferències i
sortides culturals.

Novament, les aules obertes de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta arrenquen un nou
curs amb una programació molt atractiva
Setanta anys de vida de conferències, recitals, projeccions i
i 50 de carrera artísti- sortides culturals arreu de Catalunya.
ca són xifres molt especials, que la Núria Més de 400 persones formen part de les
Feliu ha volgut celebrar cedint una geganta aules obertes: aquesta participació és una
a la nostra colla.
clara mostra de l’èxit d’aquests espais de
trobada per a la gent gran. L’aprenentatge
Com a colles convidades tindrem els Capgros- Ara, més que mai, amunt Núria!
i la formació són els objectius d’aquesta
sos de Mataró i la colla dels Minyons de Teriniciativa, que a més promou la convivènEnregistrem la memòria
rassa. Fem pinya amb els Borinots!
cia i el contacte en un ambient amb molt
Els dissabtes al matí podeu seguir les de caliu.
Plaça Bonet i Muixí
emissions del programa Enregistrem la
Diumenge 16 d’octubre a les 12 h
memòria a Sants 3 Ràdio.
Us animem a participar-hi i, a les entitats
Els Borinots enfilen el final de la temporada
amb una gran cita: es tracta de la 19a diada
castellera, que novament omplirà la nostra
plaça més castellera de camises grises. En
aquesta edició, es recupera l’espai tradicional
de les actuacions castelleres, la Plaça Bonet i
Muixí, indret en el qual hi ha el monument a la
nostra colla castellera.

organitzadores, enhorabona per la tasca
que desenvolupeu!
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”
Parròquia del Sant Àngel Custodi. Vilardell, 48
Tots els dimarts a les 17 h

Aquest projecte, impulsat conjuntament
per Sants 3 Ràdio i el Secretariat d’Entitats, té com a objectiu recuperar els records i les vivències de diversos veïns i
veïnes dels nostres barris.
Temps de Barri, Temps Educatiu
Compartit organitza tardes d’esport
i hip-hop tots els dissabtes fins al 17
de desembre als patis de l’escola i de
l’institut Lluís Vives... No us ho perdeu!
Dissabtes, de 17 a 18 h
15 d’octubre: Touch Rugby (Gòtics
Rugbi Club)
5 de novembre: Taller de bàsquet
(Bàsquet Ateneu Montserrat)
19 de novembre: Taller de futbol
(ACE Sansur)
3 de desembre: Taller de futbol (SE
Mercat Nou Magòria)
17 de desembre: Dinamització esportiva (Club Esportiu Mediterrani)
De 18 a 19 h
Taller de hip-hop ( l’Associació Artixoc)

Han estat moltes les entrevistes i les hores
d’enregistrament: de tot aquest material n’han
sortit 15 programes, que tracten monogràficament aspectes com la guerra civil, la postguerra, l’escola, la vida quotidiana, les entitats, el
franquisme, el treball, la festa major...
Emissions: cada dissabte a les 10 del
matí fins al 8 de gener del 2012

AGENDA
Espectacles infantils al Casinet d’Hostafrancs
El Ratolí Pérez
Diumenge 16 d’octubre a les 12 h
Aula Josep Guinovart
Rafael Casanovas, un desconegut
Dimarts 25 octubre a les 19.30 h
Sala de conferències Cotxeres de Sants

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

Èxit de la Marató de la sang

El passat dissabte 8 d’octubre, la primera Marató de donació de sang va arribar a les 256 donacions en una jornada festiva, cívica i solidària.
Les Cotxeres de Sants van acollir una
marató de donació de sang en la qual
tant les entitats com la ciutadania van col·
laborar-hi de manera solidària. Pel que fa
als resultats, malgrat que s’havia marcat
un objectiu de 300 donacions, es constata
l’èxit d’aquesta primera edició.
Aquesta activitat ha estat organitzada
pel Banc de Sang i Teixits i el Secretariat
d’Entitats.

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
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