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Temps de Barri: punt i seguit
Al 2006, el programa Temps de Barri,
Temps Educatiu Compartit arribava
al nostre territori. En aquests anys, el
projecte s’ha consolidat i ha arrelat al
nostre teixit associatiu, especialment
entre la xarxa d’agents educatius
(AMPA i entitats de lleure) però també
arribant a entitats esportives i culturals.
El treball conjunt entre l’administració
i el teixit associatiu ha estat una expe·
riència del tot positiva. A més, la tas·
ca realitzada durant aquests anys ha
tingut també un important vessant de
coordinació associativa, d’assessora·
ment, de proximitat, de compartir pro·
jectes i idees, de treball en xarxa...
A partir del proper mes de gener,
aquest projecte passarà a ser gestio·
nat per l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona i la figura de la coordina·
dora desapareixerà.

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES
Pau sense Treva
Des de fa 25 anys, el Nadal a CotxeresCasinet té nom propi: ens referim a la
Pau sense Treva!
Un cicle d’espectacles infantils al Casinet
d’Hostafrancs marquen la primera eta·
pa de l’activitat, de 27 al 29 de desem·
bre. Després són les Cotxeres de Sants
les que prenen el relleu, amb una àmplia
programació d’activitats i tallers realitzats
per més de 25 entitats del territori, una
dada que mostra la vitalitat i l’arrelament
d’aquesta proposta. Hi haurà projecció
de pel·lícules, tallers de foc, xocolatada,
castells, ludoteca, pintura ràpida... A més,
alumnat voluntari de l’Escola Proa, l’Esco·
la Joan Pelegrí i l’Institut Lluís Vives faran
un mural en commemoració dels principals
conflictes bèl·lics que s’han produït en els
últims 25 anys. Ja ho veieu, un munt de
propostes!

I a més...
L’entitat convidada d’aquesta edició serà
l’Associació Educo Barcelona, una entitat
de cooperació internacional que té com
a objectiu el foment de l’autonomia i la
solidaritat a través de l’educació. La re·
captació dels espectacles infantils serà
íntegrament per a aquesta entitat.
Espectacles infantils (Casinet, 18 h)
• El cargol Mossi i el cuc, de La closca.
Dimarts 27 de desembre a les 18 h
• Tutti colori, de l’Estenedor Teatre.
Dimecres 28 de desembre a les 18 h
• La gallina des ous d’or, de Magatzem
d’arts. Dijous 29 de desembre a les 18 h
Entrades: 2 € (menors de 2 anys gratuït)

Tallers i activitats (Cotxeres de Sants)

Nombroses entitats han expressat
el seu rebuig a la nova orientació del
programa i han elaborat un manifest
donant suport al projecte. A més, des
del Secretariat s’intentarà recuperar
aquesta coordinació associativa obrint
noves vies de negociació amb l’admi·
nistració, ja que considerem que és un
element clau que vertebra les entitats
i els diversos agents educatius i que
permetrà donar continuïtat a l’excel·
lent tasca realitzada fins ara.

Ludoteca, exposició de dibuix i pintura,
escalèxtric, animació per ordinador, taller
de ràdio, malabars, papiroflèxia, taller de
pintura, manualitats amb guix, modelat de
fang, escacs, jocs de taula, maquillatge...
• Dilluns 2: de 17 a 20 h
• Dimarts 3 i dimecres 4: d’11 a 13 h i
de 17 a 20 h
• Dijous 5: d’11 a 13.30 h
Entrada lliure
Per a més informació:
www.cotxeres.org

20a edició Premis Sants-Montjuïc
Aquests premis reconeixen accions
rellevants o d’interès d’entitats, col·
lectius o persones del nostre distric·
te que han destacat per la seva apor·
tació a la comunitat i a la societat
civil.

Foto: El3.cat

En aquesta ocasió, la Fundació
Avismón va rebre un premi en reco·
neixement als 15 anys de tasca conti·
nuada al costat de les persones grans.
El premi a la trajectòria personal va
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Amb la col·laboració de:

recaure en el president de la Coordi·
nadora d’Entitats del Poble-sec, Ama·
deu Quintana.
A més, es va fer una menció especial
a les persones voluntàries de Caritas
de les diverses parròquies del Districte
Sants-Montjuïc per la seva tasca desin·
teressada al costat dels que més ho ne·
cessiten.
Per molts anys!
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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Ara ve
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Recollida de joguines noves

La Maratona

Als nostres barris, diverses entitats impulsen recollida
de joguines perquè aquest Nadal sigui màgic per a tots
els infants.

A Sants-Montjuïc, un Nadal per a tothom

L’emissora Ona de Sants-Montjuïc organitza
una recollida de joguines, la Maratona.

La campanya “A Sants-Montjuïc, un Nadal per a Tot·
hom” està organitzada per Sants 3 Ràdio, FAECH,
Associació cívica La Nau i El 3.
Punts de recollida: Parròquia de Sant Medir, Cen·
tre Catòlic de Sants, Centre Esportiu Municipal la
Bordeta, Carpa Reial a Creu Coberta, Comissaria
dels Mossos d’Esquadra a la Zona Franca, Prefec·
tura de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mercat de
Sants, Centre Social de Sants, AV d’Hostafrancs,
ACE Sansur, Esplai Xiroia, Cotxeres de Sants,
FAECH d’Hostafrancs, Comissió de Festes Carrer
Guadiana, Can Batlló, Centre Esportiu Municipal
l’Espanya Industrial i AV Badal, Brasil i la Bordeta.

Punts de recollida: Ona de Sants-Montjuïc,
Comissió Festes Casa Gran, Club Esportiu
Mediterrani, Mercat de Sant Antoni, Filigrana,
Supercarn i estand a la Pau sense Treva.

Concerts
El cant coral també té un paper destacat durant
el Nadal, després del cicle de l’Advent Coral

Els Pastorets
És la representació teatral més nadalenca,
aneu-hi i redescobriu les aventures d’en Llu·
quet i el Rovelló!

Poema-Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral de
Sant Medir. Parròquia de Sant Medir, Constitució,17.
Al Centre Catòlic de Sants, Els Pastorets de Folch i
Torres arribaran els dies 8 i 15 de gener.
El Quadre Escènic Sant Medir va presentar els dies
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Medir.
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Els Reis Mags

NOTÍCIES DESTACADES

Carpa Reial amb els 3 Reis: al carrer Creu Coberta cantonada Cap de
Guaita, del 28 de desembre al 5 de gener. Organitzat per l’Associació de
Comerciants de Creu Coberta.
Cavalcada de Reis: dijous 5 de gener a les 17.45 h
Recorregut: sortida plaça Comas, carrer Joan Güell, travessera de les
Corts, carrer Vallespir, passeig Sant Antoni, carrer Galileu, Can Bruixa,
carrer Joan Güell i finalitzarà als jardins Can Mantega.

Caga Tió
Organitzat pel Casal Inde·
pendentista Jaume Compte,
dissabte 24 de desembre al
parc de l’Espanya Industrial
a partir de les 11 del matí.
També s’han celebrat festes
del Caga Tió a la Plaça Súria
i al carrer Jocs Florals organit·
zades per les seves respecti·
ves comissions de festes.

Institut Joan Coromines
Dilluns, dimecres i dijous, de 17.30 a
19.30 h; dissabte, d’11 a 14 h
Escola Barrufet
De dilluns a dijous, d’11 a 14 h; diven·
dres de 16.30 a 19.30 h; dissabte, d’11
a 14 h; diumenge, d’11 a 14 h
Escola N-II de Pràctiques
Diumenge, de 17 a 20 h

Escola Lluís Vives i Institut Lluís Vives
De dilluns a divendres d’11 a 14 h; dis·
sabte d’11 a 14 h i de 16 a 19 h; diu·
menge de 16 a 19 h
Escola Gayarre
Diumenge, de 10 a 14 h

Cap d’any
Podràs celebrar la sortida del 2011 i l’entrada del 2012 sota el campanar de l’es·
glésia de Sant Medir. Organitzat per Sants 3 Ràdio.
També pots triar anar al Casinet d’Hostafrancs on es celebrarà el cap d’any ame·
nitzat per l’orquestra Abbey Road.
I si prefereixes, també hi haurà festa a les Cotxeres de Sants organitzada pel
Casal Independentista de Sants.
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ACTUALITAT
Un nou servei

Les entitats associades al Secretariat
teniu diversos serveis al vostre abast:
assessorament, préstec i lloguer de ma·
terials, serveis a la carta, comunicació...
Al 2012, els serveis a les entitats incor·
poraran un nou element que pot ser molt
útil per fer activitats de carrer adreçades
als infants: ens referim a la cucafera Co·
lorins. Qualsevol entitat associada pot
sol·licitar-la en préstec gratuïtament.
Podeu consultar tots els nostres serveis a
www.secretariat.cat

4t Concurs Art-Jove
Aquest concurs, que és una plataforma
per a joves artistes i creadors, ha cele·
brat aquest desembre la 4a edició.

Aquesta proposta, de caràcter anual, té
l’objectiu de fomentar i donar visibilitat a
l’obra de joves artistes. El passat 20 de
desembre es van lliurar els premis del
concurs Art-Jove, que van recaure en
l’obra El rastre de Judit Andreu Valls, com
a primer premi, i en la instal·lació Per coses així la gent es medica d’Anna Ture·
llols Figueras.
En aquests moments ja s’han presentat
les bases de la 5a edició del concurs, el
termini de presentació finalitzarà el 5 de
novembre del 2012.

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

vitat: més enllà de com quedi el marca·
dor, el més important és que s’omplin les
grades i es recullin joguines noves per
als infants.

Dimecres 28 de desembre a la tarda
us esperem al Centre Esportiu Muni·
cipal l’Espanya Industrial.
Arriba la segona edició del partit de fut·
bol sala solidari entre membres de les
entitats i del Districte, una iniciativa soli·
dària que té com a objectiu col·laborar en
la campanya de recollida de joguines “A
Sants-Montjuïc, un Nadal per a tothom”.
El lema del partit, “Gols per il·lusions”,
defineix perfectament l’esperit de l’acti·

Signatura entre el CNL i el
Secretariat

El passat mes de novembre, el Secre·
tariat d’Entitats va assistir a l’acte de
signatura de convenis entre el Centre
de Normalització Lingüística de Bar·
celona i els representants de 22 en·
titats de la ciutat que tenen acords
relacionats amb l’aprenentatge i el
foment de l’ús de la llengua catalana.
En l’acte es va reconèixer l’esforç con·
junt d’aquestes organitzacions en la tas·
ca de difusió de la llengua i en el seu
compromís amb la normalització de l’ús
de la llengua catalana. Cal destacar que,
a banda del Secretariat, dues entitats
més dels nostres barris també van as·
sistir a l’acte: els Castellers de Sants i
Sicar.

Com a novetat d’aquest any, el partit
comptarà amb la participació d’un equip
femení i un de masculí. Aquesta activitat
està organitzada pel Secretariat d’Enti·
tats i el Districte Sants-Montjuïc.
Us animem a assistir a aquesta activitat
i a omplir les grades del Centre Espor·
tiu Municipal l’Espanya Industrial per fer
molts gols per il·lusions!
Dimecres 28 de desembre de 2011,
18.45 h
Centre Esportiu Municipal l’Espanya
Industrial
Entrades: 5 € o una joguina (fins a 16
anys gratuït)

Intercanvi amb Montpeller
Del 25 al 28 de maig de l’any vinent, una
delegació d’infants i joves de la ciutat de
Montpeller es desplaçarà als nostres bar·
ris per fer un intercanvi de caràcter cul·
tural i esportiu amb infants i joves de les
nostres entitats.

Ja comptem amb 6 entitats que han manifes·
tat la seva voluntat d’acollida durant aquell
cap de setmana. El passat mes de juny una
delegació dels nostres barris, formada per
4 entitats i 37 expedicionaris, es desplaçà a
Montpeller per participar a l’intercanvi 2011.
Si la vostra entitat és cultural o esportiva i
compta amb infants o joves fins als 18 anys i
hi estigués interessada, podeu posar-vos en
contacte amb nosaltres.

Nova etapa
Després de 16 anys de dedicació completa
al capdavant de la direcció de serveis a les
persones del Districte de Sants-Montjuïc,
Conxita Rius es jubila en arribar a l’edat re·
glamentada. Per tota aquesta trajectòria en
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els nostres barris i els 34 anys dedicats a la
funció pública, des de la Comissió Execu·
tiva del Secretariat i des de la direcció tèc·
nica volem agrair la seva tasca i desitjar-li
molta sort en la seva nova singladura.
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

