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Memòria històrica
Reivindiquem la importància de la recuperació de la memòria històrica no només per nostàlgia, sinó com un exercici
molt rellevant per al present i futur de la
nostra societat. Massa sovint s’ha desplegat una cortina de silenci al voltant
dels fets de la República, la Guerra Civil
i la dictadura i, enfront d’aquesta sensibilitat per recuperar aquells moments
tan transcendentals, s’han impulsat iniciatives i activitats molt diverses.
Als nostres barris, el Secretariat conjuntament amb diverses entitats i persones
han impulsat accions com ara projeccions de documentals, homenatge a les
víctimes per l’esclat de la guerra, programes radiofònics... L’última iniciativa,
el llibre d’Agustí Giralt Del somni al
silenci, és la primera publicació de la
col·lecció Riera de Magòria. Es tracta
d’un viatge al passat per conèixer com
es van viure tots aquests fets als nostres
barris des d’una òptica propera.

Junts fem l’Altaveu!
L’Altaveu és el butlletí electrònic del
Secretariat, una publicació quinzenal
totalment digital que t’aproparà l’última hora de l’actualitat de les entitats i
dels nostres barris! Encara no t’hi has
subscrit?

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

La Taula intercultural del Secretariat, amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, organitzarà un seminari per reflexionar i debatre al voltant del tractament informatiu que es fa de la diversitat cultural als mitjans.
Els i les periodistes i totes les persones
vinculades al món de la informació afronten el repte d’incorporar i explicar la diversitat cultural de les nostres societats d’una
manera responsable, matisada i contrastada, prenent consciència que determinats
tractaments informatius poden tenir conseqüències negatives en la cohesió social
i la convivència.
Aquest és el punt de partida del seminari
que organitzarà la Taula intercultural del
Secretariat el proper 4 d’abril: un seminari
adreçat a professionals de la informació
Dijous 4 d’abril, de 16 a 21 h
però també a molts altres perfils, com ara
Sala
d’actes
de Cotxeres de Sants
estudiants de periodisme, responsables
Activitat gratuïta
de comunicació d’institucions i entitats i
Per a més informació i inscripcions
persones a títol individual.
www.secretariat.cat/seminari-diversitat-mitjans

Tornen els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
El termini de lliurament de les obres poètiques finalitzarà el 21 de maig.

Subscriu-t’hi a través de la pàgina web
del Secretariat www.secretariat.cat, al
portal hi trobaràs una casella on només
caldrà que introdueixis el teu correu electrònic, un pas imprescindible per subscriure’t a l’Atlaveu i rebre’l puntualment a
la teva bústia electrònica.
Què t’ofereix l’Altaveu? Hi trobaràs informació sobre el teixit associatiu, nous
projectes i iniciatives encapçalades per
entitats del territori, recursos d’interès,
l’última hora dels centres cívics CotxeresCasinet, agenda d’activitats...
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Amb la col·laboració de:

Arriba una nova edició dels Jocs Florals, el concurs literari
en llengua catalana que, 136 anys després de la seva 1a
edició, ha recuperat tota la vitalitat. Fins al 21 de maig podeu lliurar les vostres composicions poètiques a Cotxeres
de Sants o a qualsevol botiga Abacus de Catalunya.
Hi ha tres categories diferents: Viola d’Or, temes religiosos, de solidaritat i proïsme; Englantina d’Or, la pàtria i les
tradicions i cultura popular; Flor Natural d’Or, l’amor i els
sentiments. Un jurat format per docents, escriptors i altres
personalitats de reconegut prestigi literari i acadèmic determinarà els guanyadors de cadascun dels premis. La
dotació econòmica dels premis serà un trofeu, 300 € en
metàl·lic i 100 € en un val de compra a les botigues adherides a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta.
Podeu consultar les bases a www.elsjocsflorals.cat
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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ACTUALITAT

AcampaSants 2013, una
manera diferent de viure
l’educació en el lleure
El Parc de l’Espanya Industrial serà el
punt de trobada dels Esplais i Caus de
Sants-Montjuïc.

Entrades 2x1 a BarnaSants Esport solidari i mercat
BarnaSants torna a les Cotxeres de Sants medieval
i per celebrar-ho us oferim a totes les entitats un 2x1 per assistir als concerts!

Si formes part d’alguna entitat, envia’ns
un correu electrònic abans de l’11 d’abril
a info@secretariat.cat indicant el teu nom
complet, DNI i el concert al qual vols assitir. L’oferta és vàlida fins exhaurir les entrades en oferta. Més informació al web
del Secretariat. Concerts: Javier Krahe
(12 d’abril a les 21 h, 22 €), Miquel Abras i
Cesk Freixas (13 d’abril a les 21 h, 16 €) i
Pau Alabajos (14 d’abril a les 19 h, 16 €).

El CE Mediterrani ha preparat per al 22
i 23 de març dues jornades amb activitats solidàries i lúdiques que tenen com
a vincle l’esport.
La nit de l’aigua és una activitat solidària
que recull diners per donar suport als programes d’UNICEF per assegurar l’accés a
l’aigua potable i el sanejament. La cita serà
el 22 de març a la nit, només cal que t’hi
inscriguis a www.lanitdelaigua.org
I l’endemà, el 23 de març, el CE Mediterrani
ha preparat una jornada de portes obertes
a la instal·lació del c. Begur, que es complementarà amb un mercat medieval durant tot
el dia. No us ho perdeu!

Els CEM, cardioprotegits! Una exposició fotogràfica
En la línia de millora contínua de la qua- rememora la nevada del
litat de les instal·lacions i els serveis, 1962 a Sants-Montjuïc

El cap de setmana del 16 i 17 de març
se celebrarà una nova edició de l’AcampaSants, la trobada dels Esplais i Caus
de Sants-Montjuïc. L’edició d’enguany
estarà ambientada en l’Edat Mitjana, un
símbol per celebrar i escenificar la unió
definitiva dels esplais i caus de la zona.
S’espera que s’hi apleguin més de 400
infants i una seixantena de monitors.
Seran dos dies plens d’animació on no hi
faltaran els espectacles infantils, una gran
gimcana i la tradicional xocolatada. A més,
s’organitzaran activitats tradicionals amb
la col·laboració de la Colla dels Bastoners,
els Diables i els Castellers de Sants. Les
activitats i els jocs seguiran a la nit fins que
arribi l’hora de dormir, moment en què els
infants plantaran les tendes al mateix parc
de l’Espanya Industrial.

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

els centres esportius de l’Espanya Industrial i de la Bordeta disposen d’un
desfibril·lador extern automàtic (DEA)
per realitzar les primeres assistències
mèdiques en cas d’una aturada cardiorespiratòria o mort sobtada, convertint-se en equipaments cardioprotegits.

Fins al 15 d’abril el Casal Artesà d’Hostafrancs commemora la nevada més important de l’últim segle amb l’exposició 1962.
La gran nevada a Sants-Montjuïc.
Una cinquantena de fotografies de l’Arxiu
Històric de Sants-Montjuïc, “mostren els
carrers i les places que veiem cada dia amb
una estampa típica del Pirineu, amb gruixos
de neu impressionants”, detalla Sergi Loras, meteoròleg responsable de l’exposició.

MANIFESTACIÓ
Vuit monitors han cursat la formació adequada per poder fer ús d’aquest aparell
mèdic i s’han establert protocols d’actuació interns per poder realitzar aquesta
assistència quan sigui necessari. Aquests
dispositius estan ubicats a la recepció de
les instal·lacions.

DIGUEM NO AL TANCAMENT
DEL CAP CARRERAS CANDI

19 de març a les 18.30 h
Badal amb Carretera de Sants
Organitza AV Badal Brasil Bordeta
S’hi adhereixen Centre Social de
Sants i AV Hostafrancs

AGENDA
Calçotada Popular Plaça Súria
Dia: 17 de març a les 14 h
Lloc: Plaça Súria

Recollida aliments
Dia: de dilluns a dijous, de 17 h a 20 h
Lloc: Santa Caterina, 19-23, local 3

Calçotada Putxi
Dia: 17 de març a les 10.30 h
Lloc: Plaça Bonet i Muixí

Reunió Festa Intercultural
Dia: 21 de març a les 19.30 h
Lloc: Cotxeres de Sants, sala 31
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