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Tornem al setembre!
Arriba el moment de fer un petit parèntesi per agafar forces per al nou curs.

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

Comerços compromesos amb el català

PROJECTE PARLEM

Aquesta campanya, iniciada fa un temps,
s’ha reimpulsat al 2012 i ja compta amb
98 establiments adherits. La guia recull
una llista de comerços sensibles amb l’ús
de la llengua catalana, tant pel que fa a la
retolació, com a l’atenció al públic o a la
derivació dels seus clients cap als projectes Parlem o Xerrem.

COMERÇ
COMPROMÈS
AMB EL CATALÀ

A més, els comerços adherits llueixen al seu
aparador o en una part visible de l’establiment un distintiu que certifica la seva adhesió
a la campanya, com un element que fa visible la campanya i que indica quins comerços
són sensibles amb la llengua catalana.

La CAL juntament amb el Secretariat
d’Entitats impulsen aquesta campanya
Sants, Hostafrancs i la Bordeta
amb la finalitat de consolidar la presèn·
cia i l’ús del català als establiments co·
mercials dels nostres barris.

Aquesta guia és una eina de difusió i d’impuls del català com a llengua d’acollida i
també de foment dels petits establiments
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

S’apropa el temps de les festes majors,
començant per Sants, seguint per la
Bordeta, les Festes de la Mercè i finalment Hostafrancs tanca el període més
festiu dels nostres barris.
Amb la tardor, tornarem a reprendre el
ritme habitual de les entitats, per continuar contribuint amb els nostres projectes i activitats a la millora de la societat.
Malgrat les dificultats del context
actual, més que mai, les entitats fem
força!

Exposició Fam i guerra a
Catalunya

Open d’escacs, 14a edició!

Cedida pel Museu Etnològic de Barcelo·
na, aquesta exposició ha visitat les instal·
lacions esportives de l’Espanya Industri·
al i de la Bordeta durant el mes de juliol.

Amb més de 200 persones inscrites, el Del 17 al 26 d'agost, les Cotxeres de
torneig d’escacs més internacional co· Sants acolliran la 14a edició de l’Open
Internacional d'Escacs de Sants, Hostamença a escalfar motors!
francs i la Bordeta. L'any passat, aquest
torneig va ser considerat per la FEDA
(Federació Espanyola d’Escacs) com el
millor open de l'Estat espanyol.

Aquesta exposició recull les estratègies
de supervivència durant la Guerra Civil
i els anys posteriors. Es tracten diversos
àmbits relacionats amb la vida quotidiana durant aquell període: l’estraperlo, la
importància de la ràdio, el racionament
del menjar i els aliments que menjava la
població, els problemes de subministrament energètic, les malalties durant la
guerra, els refugis, etc.
Aquesta exposició es va impulsar per
commemorar el 70è aniversari de l'acabament de la Guerra Civil a Catalunya.
Fins al 27 de juliol al CEM l’Espanya In·
dustrial. Parc de l’Espanya Industrial s/n.
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:

El bon ritme d’inscripcions fa preveure
que es podria arribar a la xifra de 700
participants, que és el sostre que aquest
any s’ha marcat l’organització per a un
torneig que registra una línia clarament
ascendent pel que fa a la participació.
L'Open tornarà a coincidir amb la Festa
Major de Sants i algunes de les activitats
complementàries de l'Open s'integren a
la festa, com ara el passapeces del 21
d’agost al carrer Guadiana. Aquestes
activitats tenen l'objectiu de difondre i fomentar el joc dels escacs, no cal inscripció prèvia per participar-hi.
www.cotxeres.org/open
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ACTUALITAT

Nous tallers als centres Cartell Correllengua 2012 Festa Major de Sants, a punt!
Els 15 carrers que participaran a la Festa
cívics
Major de Sants acaben d’enllestir els úl·
tims detalls per tornar a fer-nos bategar a
ritme de festa!

Ja és a punt la programació de la nova
temporada de cursos i tallers dels centres
cívics, que començarà la setmana de l’1
d’octubre.

Els actes començaran el dissabte 18
d’agost, moment en el qual la Companyia
Elèctrica Dharma donarà el tret de sortida
a la Festa Major amb l’esperat pregó al
parc de l’Espanya Industrial.

Els tallers de Cotxeres-Casinet tornaran amb
molta força a la tardor. La programació ja és
a punt, podeu consultar totes les propostes
que teniu al vostre abast: salsa i tango, teatre
musical, hort urbà, laca japonesa...

Pel que fa als carrers participants, s’incorpora com a novetat la comissió del carrer
Vallespir de Baix, sumant un total de 15
comissions de carrers. Novament, els Castellers de Sants també programaran activitats festives i populars en una setmana
plena d’activitats i propostes per a totes les
edats: sortiu al carrer i gaudiu-ne!

Per a més informació:
www.cotxeres.org/tallers

Renovació d’estatuts

El 31 de desembre del 2012 finalitzarà
el termini perquè les entitats que ho re·
quereixin adaptin els seus estatuts.
Quines entitats han d’adaptar els esta·
tuts?
Hauran de fer-ho necessàriament totes
aquelles entitats que tinguin uns estatuts
anteriors al 1997.
Per què cal adaptar els estatuts?
El 2 d’agost de 2008 va entrar en vigor la
Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, que deroga l’anterior Llei 7/1997
d’associacions.
Només podran rebre subvencions de la
Generalitat de Catalunya aquelles entitats
que acreditin que han adaptat els estatuts.
Aquesta normativa no afecta les associacions esportives inscrites a la Secretaria
General de l’Esport.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu qualsevol dubte sobre la renovació dels estatuts de la vostra entitat.

El jurat, format per la Comissió Orga·
nitzadora del Correllengua, va fer pú·
blic el veredicte el passat 14 de juny.
L’obra guanyadora correspon a Josep
Garcia Martín, resident de Sants i veí
del carrer Finlàndia.

9 de setembre, Triatló de
la dona de Barcelona!

Dilluns 20 d’agost, també al parc, se celebrarà el lliurament de premis del concurs
de guarniments de carrers.
També volem destacar diversos actes unitaris, com ara el correfoc, l’actuació castellera, concerts, tallers infantils, etc.
A més, el 2012 és un any molt especial per a
la Federació de la Festa Major de Sants ja que
celebra el 25è aniversari de la seva fundació.
Per molts Sants, sempre!

Aquesta prova, de caràcter popular,
tornarà a omplir d’esport el Parc de
l’Espanya Industrial!
Per a més informació i inscripcions:
www.triatlondelamujer-barcelona.es
3r TRIATLÓ DE LA DONA
DE BARCELONA
DIUMENGE 9 DE SETEMBRE DEL 2012, 9 H
PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL
Natació

300 m

Ciclisme

8 km

Cursa

2 km

www.secretariat.cat/nous-estatuts

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

Us hi esperem!!!
Organització:

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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