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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El proper dissabte 27 d’octubre serà 
el dia que aglutinarà la majoria d’ac-
tes del Correllengua, una gran festa en 
defensa de la llengua i la cultura cata-
lanes. Aprofitem per presentar-vos les 
principals novetats de la programació!

El tret de sortida del Correllengua serà el 
proper divendres 26 d’octubre, amb l’ac-
te de presentació que es farà a la llibreria 
Abacus, dedicat a Lluís Maria Xirinacs. 
L’endemà, la plaça de Sants serà el cen-
tre neuràlgic de totes les activitats, que 
començaran a les 10 del matí amb una 
traca a càrrec de diables i tabalers.

Les novetats d’aquest any són molt en-
grescadores: podreu participar en una 
marató de poesia, provar un taller de bèlit, 
atrevir-vos amb una cursa per la llengua, 
un campionat d’estirar la corda... A banda 

d’aquestes novetats, durant tot el dia la 
plaça bategarà d’activitats molt diverses: 
xocolatada, tallers, construcció del mural, 
castellers, diables, ballada de gegants, 
tabalers, puntaires, cantada popular, ro-
còdrom...

I ja al vespre, la lectura del Manifest del 
Correllengua 2012 i el parlament de Vi-
cent Sanchís donaran pas al sopar del 
Correllengua. I per tancar aquesta jorna-
da reivindicativa i festiva, res millor que la 
música de Gonçal i un concert de Pirat’s 
Sound Sistema.

No us perdeu aquesta nova edició del 
Correllengua, ara més que mai!!!

Consulteu-ne tota la programació a: 
www.secretariat.cat

Correllengua 2012, a punt!

El Secretariat dóna suport a la inici-
ativa legislativa popular per promou-
re la dació en pagament, la recollida 
de signatures finalitzarà el proper 31 
d’octubre.

Entre el 2007 i el 2011, a l’Estat es-
panyol s’han comptabilitzat més de 
350.000 execucions hipotecàries, afec-
tant majoritàriament els col·lectius més 
castigats per la crisi econòmica. 

Davant d’aquesta situació, s’està impul-
sant una recollida de firmes per regular 
la dació en pagament, paralitzar els des-
nonaments i promoure el lloguer social.

Feu difusió d’aquesta iniciativa!

Recordeu: fins al 31 d’octubre podreu 
firmar al centre cívic Cotxeres de Sants!

Que no t’hipotequin la vida

Un nou curs!
Els tallers de Casinet-Cotxeres afronten 
la nova temporada amb unes xifres rè-
cord: amb gairebé 4.400 inscripcions, 100 
més que l’any anterior, l’oferta formativa 
d’aquests centres cívics se situa com una 
de les més potents de la ciutat. La tendèn-
cia és de creixement: més inscripcions, 
més tallers, més entitats que col·laboren 
amb el projecte tant realitzant cursos com 
programant-ne a les seves seus... I com a 
novetats de la temporada, destaquem la 
incorporació de la Masia del Rellotge per 
a activitats relacionades amb la jardineria 
i els horts urbans i la potenciació dels cur-
sos d’idiomes amb dues noves llengües, 
el xinès i l’alemany.

En relació amb els centres esportius de 
l’Espanya Industrial i la Bordeta, aquesta 
tardor han consolidat les 12.000 perso-
nes usuàries. L’oferta actual d’esport, sa-
lut i oci s’amplia aquest curs a l’Espanya 
Industrial amb activitats dirigides de cap 
de setmana, atenent una necessitat de-
tectada per a determinats col·lectius.

Malgrat l’entorn de crisi, l’oferta de quali-
tat tant dels centres cívics com dels poli-
esportius han tingut una molt bona acolli-
da en aquest inici de temporada.

Diada Castellera

Des que es va fundar la colla, els Cas-
tellers de Sants celebren la seva diada 
durant el mes d’octubre.

Encara amb la ressaca de la gran actua-
ció al concurs de castells de Tarragona, 
els Borinots celebraran la diada el proper 
diumenge dia 21 d’octubre. 

Enguany les colles convidades són els Cas-
tellers de Sant Cugat i els Castellers de Llei-
da. Us animem a omplir de gom a gom la 
plaça Bonet i Muixí, veniu a fer pinya!

Plaça Bonet i Muixí
Diumenge 21 d’octubre a partir de les 12 h
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ACTUALITAT

Si esteu realitzant algun projecte o acti-
vitat interessant i voleu que ens en fem 
ressò, feu-nos-ho saber:      

info@secretariat.cat

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

Bilbao i Barcelona han establert vies 
de col·laboració pel que fa al foment 
de la cultura popular.

Una expedició de 300 persones de l’àm-
bit de la cultura popular es desplaçaran 
el cap de setmana del 12 al 14 d’octubre 
a la vila de Bilbao per poder fer-hi un in-
tercanvi cultural. Les colles que es des-
plaçaran són les de Castellers, Diables 
i Geganters, les quals faran actuacions 
especialment al barri de Basurto. L’en-
contre s’emmarca en les relacions que 
mantenim amb associacions de cultura 
popular bilbaïnes i la direcció de Cul-
tura de l’Ajuntament de Bilbao. És clau 
en aquest desplaçament assenyalar la 
cohesió dels diversos grups de cultura 
popular dels nostres barris.

Basurto i Sants, més a prop

Enguany, la cita serà el proper diumen-
ge 4 de novembre. Us presentem tota 
la informació d’aquesta cursa organit-
zada per l’entitat Camins Esportius de 
Sants.

El Cros Popular de Sants, amb un sostre 
de participants de 1.600 participants, ja 
escalfa motors: les inscripcions són ober-
tes i avancen a molt bon ritme. Aquestes 
són les modalitats de la cursa:

 modalitat de 0 a 6 anys: 600 metres

 modalitat de 7 a 14 anys: 3 quilòmetres 

 modalitat per a persones amb discapa-
citat intel·lectual: 400 metres

 modalitat més de 15 anys: 10 quilòmetres

Inscripcions:
www.atletisme.cat
Secretariat d’Entitats, Sants 79 2n pis

Aula de formació Josep Guinovart
L’alimentació en pre i post menopausa
A càrrec d’Anny Maestri Williams, bioquí-
mica i formadora de tècnics en dietètica i 
nutrició. 
Divendres 26 d’octubre, a les 19 h
Sala d’actes de les Cotxeres de Sants

Exposicions
Col·lectiu d’Artistes de Sants
“Noves propostes artístiques de línia figu-
rativa. Opressió 1”
Del 16 d’octubre al 3 de novembre
Inauguració: dimarts 16 d’octubre a les 19.30 h
“Sala Lluïsa Franch” de Cotxeres de Sants

Montserrat Piñol
I tu, què hi veus?
Del 9 al 28 d’octubre
Inauguració: dimarts 9 d’octubre a les 19.30 h
Sala exposicions Casinet d’Hostafrancs 

Espectacles infantils
L’illa del tresor 
Companyia Magatzem d’Ars: teatre per a 
tota la família. 
Diumenge 14 d’octubre a les 12 h, Casi-
net d’Hostafrancs. Preu: 2,25 €

AGENDA

Amb la tardor han tornat a obrir por-
tes les Aules Obertes de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta, molt més que una 
opció de formació per a la gent gran.

Com ja és ben sabut, les Aules Obertes 
són un punt de trobada per a la gent gran: 
sempre en un ambient cordial i amable, es 
reuneixen setmanalment per participar en 
conferències, xerrades o concerts.

Aules Obertes: una nova 
temporada

La Taula intercultural posa a disposi-
ció dels centres educatius de secun-
dària i les entitats dels nostres barris 
una exposició que desmenteix rumors 
racistes. Voleu saber-ne més?

La taula intercultural vol contribuir a la 
cohesió social i la convivència als nostres 
barris, en un moment delicat on més que 
mai cal que fem pinya. En aquest sen-
tit, la comissió antirumors ha creat una 
exposició que desmenteix rumors vers 
les persones immigrades, que s’acompa-
nyen amb un vídeo i una visita guiada. 

Quins rumors? Ens referim, per exem-
ple, a comentaris com aquests: són incí-
vics i augmenten la delinqüència, no es 
volen integrar i estem perdent la identitat, 
abusen dels serveis sanitaris i col·lapsen 
les urgències...

És important tenir una actitud crítica amb 
la informació i les dades són una molt 
bona eina per combatre rumors! 

Ajuda’ns a punxar el globus!

  Per sol·licitar l’exposició i la vi-
sita guiada: 
www.secretariat.cat/antirumors, 
projectes@secretariat.cat, 93 291 89 41

 Altres recursos interculturals 
gratuïts
-Taller “Vacuna’t contra els rumors”
-Catàleg antirumors -23 activitats-: 
http://xurl.es/x8n3m 
Inscripció: http://xurl.es/zj0rz

AO Sants
Dijous a les 17.30 h. Parròquia Mare de Déu dels Dolors

AO Hostafrancs
Dimarts a les 17 h. Parròquia del Sant Àngel Custodi

AO Bordeta
Dilluns a les 18 h. Sala nova de Sant Medir


