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El proper dilluns 17 de juny se celebrarà
l’assemblea del Secretariat, que presentarà al conjunt de les entitats associades
un recull de les activitats del 2012: els
projectes que s’han impulsat, aspectes
relacionats amb la gestió d’equipaments,
els serveis, els resultats econòmics, les
iniciatives de coordinació associativa...
Així mateix, també es plantejarà el pla de
treball del 2013 i es proposarà l’admissió
de diverses entitats que han sol·licitat formar part de la federació.

Reconeixement públic a
Anselm Cartañà

L’acte serà dimarts 4 de juny a les
19.30 h a la Sala de Plens del Districte.
Èxit rotund de la campanya popular de reconeixement a l’Ansem Cartañà. Un cop
més, la força veïnal i el teixit associatiu
dels nostres barris han aconseguit el que
es proposaven: més de 900 signatures
individuals i 60 entitats adherides han fet
possible que ben aviat la sala polivalent de
l’Arxiu Històric del Districte de Sants-Montjuïc passi a ser la Sala Anselm Cartañà.
D’aquesta manera es vol reconèixer la incansable tasca cultural i social desenvolupada per Cartañà, que ha estat un dels
impulsors del Secretariat d’Entitats, motor
de la normalització lingüística i potenciador del teixit associatiu dels nostres barris.

NOTÍCIES DESTACADES

Per molts anys, Borinots!
Els castellers de Sants van celebrar el seu
20è aniversari amb una excel·lent jornada.

El passat 9 de maig, els Castellers de
Sants van fer 20 anys i, per celebrar-ho,
van omplir d’actuacions el cap de setmana
de l’11 i 12 de maig. Les vigílies van donar
el tret de sortida a la celebració, amb una
actuació de la Jove de Sitges i la Jove de
Barcelona a la plaça d’Osca. Els Borinots
van alçar un 2d7, un 3d8 i un 7d7. Després
dels pilars de comiat, va ser el moment
del castell femení, que en aquesta ocasió
va ser un 9d6. I és que des del 2007, les
vigílies es tanquen amb un castell format
exclusivament per dones.
L’acte central va ser diumenge a la plaça Bonet
i Muixí, escenari clau per als Borinots. Els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Vilafranca van voler acompanyar els borinots durant la
diada, que va ser tot un èxit per a les camises
grises, amb castells com el 2d8f o el 3d8.

Aquesta jornada festiva i popular va significar un punt de trobada per a tota la família
castellera.

Fotografia de Josep Clotet

17 de juny: assemblea
del Secretariat
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Per molts anys, Borinots!

T’agraden els reptes? Apunta’t al 4t Triatló indoor ATLES!
Un centenar de participants es donaran cita el proper dissabte 25 de maig
en una matinal d’esport, competició i
diversió al CEM l’Espanya Industrial.
Competitivitat, repte personal, esport, diversió... Tothom troba la seva motivació
a l’hora de participar en una competició
esportiva. El Triatló indoor ATLES és molt
més que una competició, és un moment
per passar-ho bé fent esport i per descobrir les nostres capacitats.
Amb la voluntat que el màxim nombre
de persones hi participin amb garanties,

podreu triar entre la modalitat llarga (amb
distàncies oficials d’esprint) o la curta,
més assequible, amb distàncies de 300 m
de natació, 8 km de ciclisme i 3,5 km de
cursa atlètica.
Com a novetat d’aquest any, us presentem una tercera opció de participació: la
modalitat per a equips de 3 persones, que
només podran inscriure’s a la distància
llarga. I aquí no s’acaben les sorpreses,
per a infants menors de 10 anys hem preparat el duatló infantil, una activitat reservada a abonats o cursetistes i/o familiars
perquè les generacions més joves ja comencin a fer-ne un tastet!
Aquesta prova, oberta a tota la ciutadania, és una plataforma per conèixer la
disciplina del triatló i
fomentar la pràctica
d’aquest esport.
Molta sort, triatletes!
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proper dissabte 8 de juny: ja està tot a
punt per a la 12a edició de Firentitats, que
enguany aplegarà més de 160 entitats als
carrers de Sants, Creu Coberta i l’Espanya
Industrial.
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Sota el lema “Junts, pel barri!”, 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 160
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 fan possible tots
els projectes i iniciatives que encapçala el nostre teixit associatiu.
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Cultura popular basc

Firentitats és una jornada festiva, cívica i solidària que acull un mosaic de propostes molt interessants i diverses: fira d’artesans, dansa, cant
coral, cultura popular, gastronomia, esport...
Destaquem algunes activitats com la Festa intercultural, la Marató de donació de sang, Feste al carrer i, com a novetat, comptarem amb la
participació de grups de cultura popular de Bilbao.
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3a festa intercultural

Coincidint amb Firentitats, la Festa intercultural torna als nostres barris carregada
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d’activitats:
mostres i actuacions artístiques, contacontes,
poesia, exposició, cuines
d’arreu, jocs, tallers...
NOTÍCIES DESTACADES

(Perú), dansa iraniana, flamenc i poesia d’arreu, amb l’Asociación
Nacional del Folklore Inti Tusuy Runa, l’Associació Ibtisama, l’Associació Cultural la Lottería i l’Escola de Flamenc Lucero Cárdenas. Escenari Cotxeres.
18 h-18.30 h Expressions del món, violí xinès, dansa Marinera
Norteña (Perú), tai-txí i poesia d’arreu, amb l’Asociación de Intercambio Cultural China-España, l’Associació Alma Peruana i el
Col·lectiu d’Artistes de Sants. Escenari l’Espanya Industrial.
18 h-18.45 h Taller de medicina xinesa (mètode de foc), amb
l’Asociación de Intercambio Cultural China-España. Carpa 10.
19 h-19.30 h Entra en escena, amb CSS Numància. Escenari
l’Espanya Industrial.
19 h-20 h Cal·ligrafia xinesa, amb l’Asociación de Intercambio
Cultural China-España. Carpa 10.
19.15 h-20.30 h Expressions del món. Flauta de bambú (Xina),
dansa de caporales (Bolívia), flamenc, capoeira (Brasil), dansa de
tijeras (Perú), dansa de bhangra (Punjab), dansa andalusí, dansa
de caporales (Perú) i poesia d’arreu, amb l’Asociación de Intercambio Cultural China-España, la Federación La Fraternidad Caporales Unabol, Bolivia Tradición y Cultura, l’Associació Cultural
la Lottería, l’Escola de Flamenc Lucero Cárdenas, el Grup Abadá
Capoeira Sants Montjuïc, l’Associació Cultural Alma Peruana,
l’Associació Sher-E Punjab, l’Associació Ibtisama, l’Asociación
Cultural Caporales Centralistas i el Col·lectiu d’Artistes de Sants.
Escenari Cotxeres.

Dissabte 8 de juny
11.30 h a 12.30 h Jocs infantils mexicans, amb l’Associació Cultural Mexicano Catalana (Mexcat). Carpa 13 (Taula intercultural).
12.30 h-13 h Taller “Fes-te el teu camell”, amb l’Associació Amazan Promoció Sociocultural i Desenvolupament. Haima. C/ Sants,
59.
12.30 h- 16.30 h Cuines i artesania d’arreu, amb l’Asociación Cultural Ballet Internacional Danzantes de Tijera Europa, l’Asociación
de Intercambio Cultural China-España, l’Associació de Ghanesos
de Catalunya, l’Associació Cultural la Lottería i el Casal Independentista Jaume Compte. Carpes 9-14.
13.15 h-13.45 h Contacontes de l’Àfrica, amb l’Associació Itondi
Kribi. Haima. C/ Sants, 59.
17 h-19 h Jocs infantils amazics, amb l’Associació Amazan. Promoció Sociocultural i Desenvolupament. Haima. C/ Sants, 59.
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19.30 h-20 h Anem junts, amb CSS Numància. Escenari l’Espanya Industrial.
19.30 h-20.30 h Taller de pintura de cara, amb l’Asociación de
Intercambio Cultural China-España. Carpa 10.
Tot el dia. Música, te i pastes, amb l’Associació Amazan. Promoció Sociocultural i Desenvolupament. Haima. C/ Sants, 59.
Tot el dia. 32 mots amagats. Vine a descobrir-los!, amb la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL). Carpa 26.
Tot el dia. Vine a conèixer els capgrossos mexicans, amb l’Associació Cultural Mexicano Catalana (Mexcat). Carpa 79.
Tot el dia. Artesania mexicana, amb l’Associació Cultural Mexicano Catalana (Mexcat). Carpa 79.
Del 22 de maig al 9 de juny. Visites guiades a la carta i exposició “Rumors Racistes”, amb la Comissió antirumors de la Taula
intercultural. Casinet d’Hostafrancs.
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ACTUALITAT

Exposició Rumors racistes Tornen els divendres de sardanes al Vapor Vell-Joan Güell
i visites guiades
Aquest cicle de sardanes és tot un clàssic de la primavera als nostres barris.
Podeu visitar aquesta exposició fins al
9 de juny. Ajuda’ns a punxar el globus!
El combat dels rumors i
estereotips és un eix de
treball de la Taula intercultural, que es visualitza en
l’exposició que es podrà
visitar fins al 9 de juny al
Casinet d’Hostafrancs.
En fem visites guiades per a centres
educatius, esplai i caus, associacions
culturals... Només cal que ho sol·liciteu:
projectes@secretariat.cat
Aquesta exposició està inclosa en el catàleg antirumors 2013, un recull de 35 activitats de tot tipus
i per a totes les edats que tenen com a finalitat
combatre els rumors i els estereotips sobre diversitat cultural.
És un catàleg gratuït i destinat a entitats, serveis i
equipaments, podeu consultar-lo a
www.bcnantirumors.cat

Aprenem a Sants!

Us presentem una proposta innovadora que es basa en l’intercanvi lingüístic, aprenent i parlant en grups reduïts
de conversa.
Si vols saber-ne més, et convidem a la
presentació dels tallers Aprenem, una iniciativa gratuïta i voluntària que ja funciona a
nombrosos indrets de la ciutat i del país. Els
tallers començaran el 15 de juny, i es realitzaran cada dissabte de 10.30 a 14 h a
les Cotxeres de Sants.

El toc de flabiol i el so de la tenora tornen
a omplir els divendres al vespre la placeta
del Vapor Vell amb Joan Güell. I és que ja
ha començat el nou cicle de sardanes als
nostres barris, organitzat per la Comissió
Sardanista del Secretariat d’Entitats.

Les actuacions van arrencar el passat divendres 17 de maig i s’allargaran fins al 5
de juliol, en un cicle de 8 ballades. Com ja
és habitual, les partitures estaran interpretades per les cobles Rambles i Baix Llobregat, en divendres alterns.
Podreu consultar a www.secretariat.cat les
actuacions i el repertori que interpretaran
les cobles. Veniu a ballar i a gaudir de
la sardana: si no en sabeu, us hi ensenyaran!
On? Vapor Vell-Joan Güell
Quan? Els divendres a les 19.30 h, fins al
5 de juliol

Diumenges de Vermut Jazz
Deixa’t seduir per la màgia del jazz
mentre fas el vermut al Casinet d’Hostafrancs!
Aquest cicle, amb un total de 5 actuacions,
és una magnífica proposta per als diumenges al migdia, a partir de les 12.30 h. Hi
haurà formacions musicals diverses (trios,
quartets, quintets) amb primeres figures del
jazz i grups novells. Consulta la programació al web www.cotxeres.org

4a Fira de les Cireres i
productes de la terra
Descobriu-la el proper diumenge 2 de
juny al carrer Joan Güell, tocant a la
plaça de Sants.
L’Associació d’Amics de la Pagesia ha organitzat una nova edició de la Fira de Cireres, una oportunitat per gaudir d’una mostra de productes de la terra, sense passar
per cap intermediari.
L’objectiu és ben
clar: apropar a la
ciutadania
una
mostra de productes de temporada, amb la
cirera com a protagonista.

Presentació Aprenem a Sants
Dijous 6 de juny, 19 h
Cotxeres de Sants

AGENDA
Cantada d’havaneres
Organitzada per la Federació de la Festa
Major de Sants, amb el grup Port-Bo.
25 de maig, 18 h. Cotxeres de Sants. 5 €
Caminem per la independència
De la pl. Espanya a la Marina de Sants.
Organitzada per Sants-Montjuïc per la
independència.
26 de maig, 10 h
Tarda de dansa
Al Centre Catòlic de Sants
26 de maig, 18 h

2n Plenari Firentitats
30 de maig a les 19.30 h. Cotxeres de
Sants, sala d’actes
Obra de teatre Sota les bombes
A càrrec de l’alumnat de 1r d’ESO de
l’Institut Lluís Vives.
10 de juny, 19 h. Canalejas, 107
10a Festa de l’Esport
Organitzada per Sants 3 Ràdio
19 de juny, 20 h. Teatre Sant Medir
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No us ho perdeu!

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
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