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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Joves, identitats i antiracisme són els 
tres ingredients clau de la 5a edició 
del Laboratori Antiracista, una jorna-
da per a joves que us espera el proper 
dissabte 12 de novembre al Casinet 
d’Hostafrancs.

SOS Racisme Catalunya i el Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta impulsen aquesta jornada d’acció i 
reflexió, que compta amb el suport de di-
verses entitats dels nostres barris. 

Aquesta activitat incideix en aspectes 
tan importants com combatre prejudicis, 
desmuntar rumors, disminuir el racisme, 
reconèixer les diverses cultures i, en 
definitiva, aposta per la interacció entre 

persones de diferents orígens. 

Aquesta jornada, que compta amb la 
col·laboració de la Taula intercultural del 
Secretariat, té una programació farcida 
d’activitats: el teatre-fòrum “Mustafà és 
al replà”, el debat “Identitats” amb joves 
provinents de famílies que van emigrar i 
que explicaran històries que trenquen tò-
pics, fins arribar al Tasta la Cultura, una 
mostra de cultura popular i dels ritmes 
del rap més jove. 

Aquest any, la trajectòria del Laboratori 
ha rebut un reconeixement dels VIII Pre-
mis Francesc Candel, que atorga la Fun-
dació Lluís Carulla. 

Programació

Apunteu-vos-hi!  
www.laboratoriantiracista.blogspot.com
sensibilitzacio@sosracisme.org

El Laboratori Antiracista ja és aquí! 

16.30 Obertura Laboratori Antiracista
16.45 Teatre-fòrum “Mustafà és al re-
plà”, amb Pa’tothom
18.30 Debat-diàleg “Identitats”, amb jo-
ves que trenquen tòpics
20.30 Tasta la Cultura: amb Gegants 
de Sants, Castellers de Sants, Mexcat 
i Emetís

A finals d’any arriba el moment de pre-
sentar la justificació de les subvencions 
rebudes. 

Les entitats que hagin rebut una subven-
ció per realitzar algun projecte han de 
començar a preparar la documentació 
que justifiqui com s’han invertit aquests 

recursos, presentant una memòria de 
l’activitat, un balanç econòmic i les factu-
res corresponents.

El Secretariat ofereix a les entitats as-
sociades un servei d’assessorament per 
resoldre consultes i aspectes concrets 
de la justificació. Ja us avancem que, pel 
que fa a les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament, enguany caldrà presentar 
tota la informació amb uns formularis que 
podeu descarregar-vos directament des 
del web municipal.

També podeu trobar aquests formularis a:
http://www.secretariat.cat/justi-subv

Justificació de subvencions

Manifest per a la cohesió 
social i la convivència

Al mes de març vam impulsar un manifest 
que aposta per la cohesió social i la convi-
vència: més d’una seixantena d’entitats ja 
s’hi han adherit. Creiem que, en el context 
de crisi econòmica actual i en plena campa-
nya electoral, és un bon moment per tornar 
a reforçar aquesta iniciativa que reconeix, 
respecta i valora la diversitat social i cultu-
ral; potencia la importància de combatre es-
tereotips, prejudicis i rumors i, alhora, posa 
en valor la igualtat i la dignitat humana.

En aquest sentit, hem enviat als grups 
polítics amb representació parlamentà-
ria aquest manifest perquè el tinguin en 
compte i, a més, si encara no ho heu fet, 
us animem a adherir-vos-hi.

www.secretariat.cat/manifest

Promoció esportiva per a les 
entitats
Volem fomentar l’activitat esportiva i 
de salut entre les persones associades 
a les entitats del Secretariat: estem ar-
ticulant una campanya específica als 
centres esportius municipals de l’Es-
panya Industrial i de la Bordeta.

Diverses entitats ja gaudeixen d’aquesta 
promoció, per articular-la només cal que 
us poseu en contacte amb nosaltres i us 
prepararem diversos materials perquè 
pugueu fer-ne difusió entre les vostres 
persones associades. Podeu trucar-nos 
(93 291 87 21, Francesc) o bé enviar-nos 
un correu electrònic a mir@secretariat.cat 

És una magnífica oportunitat només a 
l’abast de les entitats associades al Se-
cretariat, aprofiteu-la!
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AGENDA

Al novembre, l’auditori de les Cotxeres 
de Sants serà l’amfitrió de la 23a Mara-
tó de Cinema Fantàstic i de Terror, tot 
un clàssic per als amants del gènere.

Escalfant motors
Abans de la Marató, dues activitats arriben 
a les Cotxeres per escalfar motors: ens re-
ferim al festival Cortos para cortos i a la Mi-
nimarató de curts sense missatge. Aquesta 
última proposta consisteix en la projecció de 
curts de gènere fantàstic i de terror i d’una 
pel·lícula de procedència exòtica. Dissabte 
12 de novembre, 22 h, Cotxeres. Gratuït.

La Marató
La primera part de la Marató, del 14 al 18 
de novembre, se centra en la projecció dels 
curtmetratges participants al 13è concurs de 
curts. Aquesta edició, amb 167 obres pre-
sentades, és la que ha registrat una partici-
pació més alta.   El 18 de novembre a la nit es 
lliuraran els premis a les diverses categories i 
es projectarà la pel·lícula Machete.

I la traca final arribarà dissabte 19 amb la 
nit més llarga i pel·lícules com Scream 4, 
Invasión a la Tierra, Piranya 3D... De les 

19 h fins a la matinada, no us ho perdeu!

A més, durant tota la setmana de la Marató 
hi haurà tot un seguit d’activitats comple-
mentàries (conferències, presentacions de 
llibres, etc.) a la sala d’actes de Cotxeres.

Entrades 
• Sessions de curtmetratges: 3 € 
• Abonament festival de curtmetratges, 

5 sessions de dilluns a divendres: 5 €
• La nit més llarga: 10 € anticipada i 

12 € el mateix dia 19
Venda anticipada a les Cotxeres de Sants

Consulteu tota la programació a:
www.cotxeres-casinet.org/marato

Novament cinema i terror...
El proper diumenge 27 de novembre es 
farà la Festa de Temps de Barri sota el 
lema: Un barri amb química! Us espe-
rem al parc de l’Espanya Industrial.

Les entitats dels barris de Sants, Hosta-
francs, la Bordeta que s’adrecen a infants 
i joves es trobaran al parc per oferir mos-
tres de les seves activitats a través de ta-
llers i actuacions oberts a tothom.

Programa:
11 h Xocolatada

11.30 h Mostra de tallers i actuacions de 
les entitats 
• Tallers: 
Decoració de la cucafera amb les AMPA 
del territori, taller pintura Col·lectiu d’Artis-
tes de Sants, tast d’esports amb la Taula 
d’Esports i tallers dels esplais i caus 
• Actuacions:
Gegants de Sants, cantada amb la Coral Sant 
Medir, actuació de l’Escola de Música i Dansa 
Farré, Banda i Majorettes Triangle de Sants i 
danses del Punjab amb Sher-E-Punjab

13 h La Mandarina de Newton. Espectacle 
científic

Aquesta activitat està organitzada pel progra-
ma Temps de Barri, Temps Educatiu Compar-
tit. No us ho perdeu! Veniu tota la família!

Un barri amb química! 

L'Associació de Modelisme i Estudis 
Històrics “Almogàvar” de Barcelona 
presentarà a les Cotxeres el 1r con-
curs i exposició de modelisme.

L’afició al modelisme consisteix a cons-
truir reproduccions en miniatura de mà-
quines, persones o edificis. 

Si us interessa aquest món, a les Cotxe-
res tindreu l’oportunitat de participar en 
un concurs de modelisme, que disposa-
rà de 20 categories. Per a més informa-
ció consulteu a:

concurso@asociacionalmogavar.org
25, 26 i 27 de novembre 

Concurs i exposició de 
modelisme 

Espectacles infantils. Maduuuixes. Diumenge 
13 de novembre, 12 h. Casinet d’Hostafrancs

Reunió Carnaval. Dilluns 14 de novembre,19 
h. Sala de Conferències Cotxeres de Sants

Escola de fubol sala: 19 de novembre de 
17 a 18 h Taller de hip-hop de 18 a 19 h. 
Escola Lluís Vives, Canalejas, 107

Xibarri. 26 de novembre a la tarda. Esplai 
Xiroia. Rambla Brasil

Reunió Pau sense treva. 29 de novembre, 
19.30 h, sala 31 Cotxeres

10a Festa del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants

Podeu comprar el 
vostre tiquet fins al 12 
de novembre a la sala 
d’exposicions de Cot-
xeres (de 18 a 20 h).

Aquest és un punt de trobada per a tots 
els membres del Col·lectiu, a banda del 
sopar, hi haurà un recital poètic, es farà el 
lliurament de premis a la trajectòria artística 
(Montse J. Sorribes), poètica (Glòria Bosch) 
i sòcia d’honor (Rosa Pomareda), tancant 
l’acte amb un ball i moltes sorpreses! 

Divendres 18 de novembre, 21 h
Casinet d’Hostafrancs 

GOLS 
PER IL LUSIONS!.

PARTIT SOLIDARI DE FUTBOL SALA

Dissabte 10 de desembre de 2011, 19 h

Membres del Districte i de les entitats 
marcaran GOLS PER IL LUSIONS!.

Entrada 5 € o una joguina
Infants i joves fins als 16 anys: gratuït

Les samarretes del partit, firmades 
per jugadors del RCE Espanyol i el 
FC Barcelona, se sortejaran el 4 de 
gener de 2012 a les 19 h (Cotxe-
res, Pau sense treva): tiquets per 
al sorteig 2 €.

Els diners recaptats es destinaran 
a la campanya “A Sants-Montjuïc, 
un Nadal per a tothom”.

Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial

No t’ho perdis!
Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

Mercat de Sants

Membres del Districte i de les entitats 
tornaran a marcar gols per il·lusions... 
T’hi apuntes?

El proper dissabte 10 de desembre a la 
tarda al CEM l’Espanya Industrial es dis-
putarà un partit solidari amb la finalitat de 
recollir joguines, dins de la campanya “A 
Sants-Montjuïc, un Nadal per a tothom”. 

Busquem jugadors i jugadores que vul-
guin participar en aquesta iniciativa, en-
vieu-nos un mail a info@secretariat.cat

Futbol sala solidari


