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5 de juny, assemblea
del Secretariat
El proper dimarts 5 de juny se celebrarà
l’assemblea del Secretariat: serà moment de fer un repàs a les principals
activitats del 2011 relacionades amb els
espais de coordinació associativa, els
serveis a les entitats, la gestió d’equipaments, els projectes en els quals participem, els resultats econòmics...
Al mateix temps, es presentaran les línies d’acció que configuraran el pla de
treball del 2012 i es proposarà l’admissió de diverses entitats a la federació.
Us animem a participar-hi!

Cireres! Mmmmmm...

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

Centre Social de Sants, 40 anys!
Com veuríem avui la fisonomia de
Sants si no hagués existit el moviment
veïnal?
Ja fa més de quaranta anys que es van
iniciar les reivindicacions veïnals, les
converses, els acords i els desacords
entre veïnat i administració. L’objectiu de
la ciutadania era ben clar: avançar cap
a una Barcelona i uns barris que fossin
més cívics, més cohesionats, amb més
qualitat de vida. Així van néixer les associacions de veïns.
El Centre Social de Sants ha estat un
dels principals puntals de l’associacionisme veïnal i, encara avui, no ha baixat la
guàrdia, amb una trajectòria de 40 anys
plena de reivindicacions i mobilitzacions.
El pas elevat, les Cotxeres de Sants, el
Vapor Vell, el Parc de l’Espanya Industrial, Can Batlló... Aquests són alguns
exemples dels molts projectes en què ha
intervingut el Centre Social, ja sigui per
evitar-los, per reconvertir-los o per rescatar-los. Entre tots faríem un bon llistat de
terrenys, equipaments o remodelacions
urbanístiques que han estat guanyades
per i per a la ciutadania.

De la mà de l’Associació Amics de la
Pagesia, ja és imminent la tercera edició de la Fira de la Cirera.

Sardanes 2012

Novament arriba el cicle de sardanes
cada divendres al vespre.

Després de l’èxit assolit en les anteriors
mostres, el proper diumenge 20 de maig el
carrer Joan Güell tornarà a acollir la Fira de
Cireres i productes de la terra. Hi trobareu
una bona varietat de fruites i verdures, tot i
que la cirera serà l’amfitriona de la fira.
Una bona manera de fer una passejada
tastant i adquirint productes de gran qualitat que ens ofereix la temporada. Aneu-hi
tots els de la família!

Foto El3

El Centre va celebrar aquest 40è aniversari amb un seguit d’actes repartits entre els
dies 7 i 11 de maig, amb un emotiu acte
de fi de festa que va aplegar més de 250
persones.
Després del sopar, diversos artistes i persones del món de l’escenari, de la ràdio i la
televisió, tots convidats per la Núria Feliu,
van actuar per celebrar aquests 40 anys
d’història en bona companyia.
Des d’aquí volem reconèixer la tasca que
durant tants anys ha desenvolupat el Centre Social de Sants, que ha funcionat sempre com una finíssima corretja de transmissió del batec dels nostres barris i de les
seves inquietuds.
Per molts anys!

Com en anys anteriors, hem de reiterar
que el canvi d’emplaçament de les ballades ha afavorit notablement l’afluència
de balladors i públic en general.
Enguany les partitures també estaran interpretades per les cobles Rambles i Baix
Llobregat, en divendres alterns.

Organitzat per la Comissió Sardanista del
Secretariat d’Entitats, cada setmana tornarem a tenir el so de la tenora ressonant
per la placeta del Vapor Vell-Joan Güell.

Veniu a ballar i a gaudir de la sardana:
si no en sabeu, us n‘ensenyarem!
Lloc: Vapor Vell-Joan Güell
Dies: els divendres a les 19.30 h, del 18
de maig al 6 de juliol

Diumenge 20 de maig, a partir de les 10.30 h
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
Amb la col·laboració de:
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associades
per dissabte
2 de
juny: ja aestà
tot a punt
per a
l’11a edició de Firentitats, que enguany aplegarà més de 150 entitats als carrers de Sants,
Creu Coberta i l’Espanya Industrial.
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Sota el lema “Fem barri, fem país”, les associacions dels nostres barris
tornaran a ser les grans protagonistes de Firentitats. Superant el sostre
de participació de l’edició anterior, amb més de 150 entitats i una amplíssima programació d’activitats durant tot el dia, aquesta mostra associativa s’ha convertit en un magnífic aparador de la feina que realitzen
les entitats.
En el context actual, que presenta profundes dificultats en àmbits molt
diversos, valors com l’esforç, la solidaritat i el compromís prenen una
gran rellevància. Aquests elements són els que donen força a les entitats
i al seu capital humà, us animem a descobrir tots els projectes i activitats
que desenvolupen!
Firentitats és una jornada festiva, cívica i solidària que acull un mosaic
de propostes molt interessants i diverses: mostra d’artesans, dansa,
cant coral, cultura popular, gastronomia, esport... A més, la Festa intercultural tornarà a coincidir aquest any amb Firentitats i, com a novetat,
es farà una Marató de donació de sang, ubicada a la seu del Districte
Sants-Montjuïc.
Us convidem a participar activament a Firentitats, a fer barri i a fer
país!
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Coincidint amb Firentitats, la Festa intercultural torna als nostres barris carregada
d’activitats: mostres i actuacions
artístiques,
NOTÍCIES
DESTACADEScontacontes, poesia, exposicions,
jeroglífics, henna, cuines de barri, jocs i esports del món, activitats solidàries...
I com a novetat, desmentirem rumors sobre les persones immigrades, la
vostra participació i la de tota la ciutadania serà molt important!
La Festa intercultural és una plataforma de participació, interacció i promoció d’associacions dels nostres barris que
treballen conjuntament a la Taula intercultural del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Troba’ns a Firentitats!

Després de l’èxit i la bona acollida que va tenir l’activitat
l’any passat, les entitats que treballen al voltant de la Taula intercultural no han dubtat ni un moment a preparar-ne
una segona edició, que us esperarà el proper dissabte 2
de juny!
dansa, teatre i música
tallers
artesania
contacontes
poesia
exposicions
mots amagats
henna
cuines de barri
jocs i esports del món
activitats solidàries
... i molt més!

2a festa
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dissabte 2 de juny del 2012

a Sants, Hostafrancs i la Bordeta

www.secretariat.cat/festaintercultural
Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

Dissabte 2 de juny
11-14 h Gimcana antirumors
11-11.30 h Contacontes amazigs. Haima.
11.30-12 h Taller “Dibuixa el teu camell”. Haima.
12.30-13 h Contacontes d’arreu del món. Haima.
12.30-16 h Cuines de barri. C/ Espanya Industrial cruïlla C/ Sants
14-15.30 h Música en directe: La carxofa i la ceba. Escenari
l’Espanya Industrial.
14-14.30 h Danses d’arreu del món. “Dansa de Timka” (Bolívia) i “Danses de Caporales” (Perú). Escenari Cotxeres.
17-20 h Jocs i Esports del món. Parc de l’Espanya Industrial
(al costat de la pista de bàsquet).
17-17.30
h Cerimònia
de preparació
del te. Haima.
Edita: Secretariat
d’Entitats
de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta
17.30-19.30
h
Taller
de
xapes
antirumors.
C/ 93
Espanya
IndusSants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax:
291 88 99
trial cruïlla C/Sants.

La festa tornarà a contribuir a la normalització i positivització de la diversitat existent; a fomentar encara més la
interculturalitat al teixit associatiu i al territori, i aquest any
més que mai, a desmuntar prejudicis, rumors i estereotips.
Us hi esperem!

17.30-18 h Taller Dibuixa la teva lluna. Haima.
18-19.30 h Clown antirumors. Activitat itinerant.
18-20 h Actuació castellera amb la colla Margeners de Guissona i la Colla dels Castellers de Sants. Pilar antirumors al final
de l’acte! Plaça de la Vila.
18.15-19 h Espectacle Catandalus! La lluna Verda. Escenari
Espanya Industrial.
19-19.30 h Danses d’arreu del món. “Dansa de Perú”, “Dansa bhangra” (Punjab) i “Dansa de Tijera” (Perú). Escenari
Cotxeres.
19-20 h Poesia d’arreu del món. Escenari Espanya Industrial.
20-21 h Teatre Escèniques. Escenari Espanya Industrial.
20-21 h Grup Sahara Band. Escenari Cotxeres.
Tot el dia. Te i pastes. 1 €. Haima.
Tot el dia. Taller de henna. Haima.
Tot el dia. Artesania d’arreu del món. C/ Espanya Industrial.
Tot el dia. Exposició Les paraules immigrades. Carpa 97-98.
Tot el dia. 32 Mots amagats. Carpa 16.

Diumenge 3 de juny
11 h Festival Solidari La Fàbrica de Somnis de Sònia Alonso “ BALLA PER L’ÀFRICA “. Entrada: 2 €, destinats a la compra de bicicletes per als nens i nenes de Burkina Faso. Casinet
d’Hostafrancs.

Per a més informació:
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat/festaintercultural
www.secretariat.cat
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ACTUALITAT

Vermut Jazz al Casinet
d’Hostafrancs

Butlletí d’informació a les entitats associades

ANIVERSARIS
A banda del Centre Social de Sants,
diverses entitats dels nostres barris
també compleixen anys i ho celebraran
aquesta primavera.
La Unió Esportiva de Sants és la més
veterana de totes les entitats que citarem,
ja que té un bagatge de 90 anys a les espatlles. Recentment han fet la presentació
del programa de festes i activitats a la Seu
del Districte.
Amb 65 anys de trajectòria, l’Escola Lloret
també ha preparat diverses activitats de celebració, podeu consultar-les al web de l’escola.

Els diumenges al migdia de maig i juny
teniu una cita amb la bona música al
Casinet d’Hostafrancs.
Com en edicions passades, ja podeu
anotar a les vostres agendes la tornada d’aquests concerts jazzístics de gran
qualitat artística. Us esperem els diumenges a les 12.30 al pati del Casinet!
Diumenge 20 de maig
Step the next
Diumenge 27 de maig
Mervi Quartet
Dissabte 2 de juny (Firentitats)
New Orleans Pussycats
Diumenge 10 de juny
Eladio Reinón Latin Jazz Quintet
Diumenge 17 de juny
Marc Ayza’s Group

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Volem que l’infoSecretariat sigui un punt
de trobada entre les entitats, un bon
canal de comunicació per saber què es
cou en el teixit associatiu. Les entitats
teniu molt a dir-hi, així que si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en fem ressò només cal que ens envieu la informació i
mirarem de fer-ne difusió.
info@secretariat.cat

AGENDA
4t plenari de Firentitats
Dimarts 22 de maig, a les 19.30 h
Sala d’Actes de Cotxeres de Sants.
Aula Josep Guinovart
Màrqueting per a entitats
Dijous 17 de maig, a les 19.30 h
Sala d’Actes Cotxeres de Sants
Cantada d’Havaneres
Dissabte, 2 de juny, a les 18 h
Auditori de Cotxeres de Sants

Banc del temps: voleu
col·laborar-hi?

L’Esplai Sant Medir ha complert 45 anys,
i ho van commemorar amb un sopar i un
gran concert.
L’Església Evangèlica Cecmavi i la Federació de la Festa Major de Sants han
celebrat un aniversari rodó, el dels 25
anys, amb diversos actes oberts a tothom.
Aquesta és una petita mostra de la vitalitat del nostre teixit associatiu, ja sigui en
l’àmbit educatiu, esportiu, de l’educació
en el lleure, de la cultura o de la solidaritat... A totes les persones que han fet
possible celebrar aquests aniversaris tan
especials... Felicitats!

Exposició
“Art per a la vida”
Fins al 4 de juny, el centre esportiu l’Espanya Industrial exposarà una mostra
de pintures que l’alumnat del taller de
pintura de “la Llar” de l’afectat d’esclerosi múltiple han realitzat.
No és la primera vegada que aquesta
instal·lació esportiva es converteix en una
puntual pinacoteca que acull interesssants
exposicions.

L’AV del carrer Joan Güell ha presentat
una proposta molt interessant per impulsar un banc del temps als nostres barris.

Aquesta iniciativa permet apropar l’art a
un públic molt divers. En aquesta ocasió,
es tracta d’una mostra d’obres de l’alumnat del taller de pintura de l’entitat “la Llar”
de l’afectat d’esclerosi múltiple.

Des del Secretariat d’Entitats valorem molt
positivament aquesta iniciativa, que desenvoluparem conjuntament amb l’entitat impulsora i el suport del teixit associatiu i de la
ciutadania.

Més de 40 quadres guarneixen l’accés
al centre esportiu, si voleu podeu adquirir una d’aquestes obres i col·laborar amb
l’entitat.

Què és un banc de temps?
Els bancs de temps funcionen sense diners, de manera que l’intercanvi de coneixements, serveis i habilitats n’és la moneda de canvi.
Quin és el funcionament?
Una persona diposita unes hores de temps
oferint un servei que vol donar i, a canvi,
pot demanar temps d’altres persones per
resoldre algunes necessitats diàries.
Us convoquem a una reunió el proper dimarts 22 de maig a les 18.45 h al centre
cívic de les Cotxeres de Sants (sala 31).

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
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