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Comencem un nou curs!
Per a moltes entitats, la pausa de les
vacances significa una aturada puntual
en les seves activitats. En el cas de les
comissions de carrers o per a les entitats de cultura popular, és justament en
aquesta època quan la seva activitat és
més frenètica. Els mesos d’agost, setembre i octubre, les festes majors de
Sants, la Bordeta i Hostafrancs transformen els nostres barris, i en bona part és
gràcies a la feina que desenvolupen tant
les comissions com el veïnat en general.
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NOTÍCIES DESTACADES

Arriba la Diada més reivindicativa
Suma’t a la cadena humana i a la 2a marxa de torxes!
El proper 11 de setembre, Catalunya
viurà novament una de les diades més
reivindicatives de la història. L’acte central
serà la Via Catalana, la cadena humana
impulsada per l’ANC que recorrerà tot el
país, des del Pertús fins a Alcanar. El Secretariat també farà via des del poble de
Cervelló amb prop de 400 persones que
també volen participar en aquesta jornada
tan especial.

Arriben els Jocs Florals
de Sants, Hostafrancs i
la
Bordeta
Convocatòria

2a Marxa de Torxes
La vigília de la gran cadena humana tindrà
lloc la 2a Marxa de Torxes per la Independència de Sants i el Poble-sec.Centenars
de persones s’aplegaran de 21 a 22 h a
la Plaça del Setge de 1714 i el Passatge
Fructuós Gelabert per recollir les seves torxes i marxar pels nostres barris fins arribar
als Jardins de Celestina Vigneaux a la mitjanit, moment en el qual es farà la lectura
del manifest de la Marxa de Torxes 2013.
Consulteu el recorregut i els horaris a
marxadetorxes.wordpress.com

JOCS FLORALS
de SANTS
HOSTAFRANCS
I LA BORDETA
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Nou impuls a l’Espai de Deures

El Districte de Sants-Montjuïc i el Secretariat signen un conveni de col·laboració.
El lliurament de premis serà el proper
dimecres 18Termini
de setembre.
de presentació d’obres:
dimarts 21 de maig del 2013.

Lliurament
d’obres a Hostafrancs
Cotxeres de
Els Jocs Florals
de Sants,
i
Sants o a qualsevol botiga Abacus.
la Bordeta ja tenen guanyadors. El jurat,
www.elsjocsflorals.cat
format
per docents, escriptors i personalitats de reconegut prestigi literari i acadèmic, farà públic el seu veredicte el proper
dimecres 18 de setembre a l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc a la Sala
de Plens del Districte Sants-Montjuïc a les
19 h.

Organitzen:

L’Espai de Deures comença el curs escolar amb les piles carregades. El passat 31
de juliol, el Districte de Sants-Montjuïc i el
Secretariat d’Entitats van signar un conveni de col·laboració per donar suport al
projecte de reforç escolar.

Col·laboren:

Enguany, el nombre de participants ha
superat la quarantena, amb un total de
81 treballs literaris. La dotació econòmica
dels premis Viola d’Or, Englantina d’Or i
Flor Natural d’Or consta d’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.

L’acord va ser signat per Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, i Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
A l’acte també va ser-hi Núria Izquierdo,
consellera d’educació del Districte i persona clau en la signatura del conveni.
La signatura d’aquest projecte suposa la
seva continuïtat fins al 31 de desembre
del 2013. Fins al moment, s’han beneficiat
un total de 48 alumnes de primària i secundària i una vintena de voluntaris s’han
implicat en el projecte.
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Amb la col·laboració de:

De cara al nou trimestre que ara comença, està previst que s’obrin 3 grups més,
arribant a un total de 80 participants. També creixeran tant el nombre de centres
educatius implicats com el voluntariat,
que és una peça clau per oferir una atenció personalitzada a l’alumnat de l’Espai
de Deures. La figura d’una coordinadora
i dos monitors garanteix la dinamització i
seguiment constant del projecte, així com
el treball coordinat amb els centres educatius, les famílies i el voluntariat.
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ACTUALITAT

Mostra d’Associacions
de Barcelona
Durant 3 dies, el Secretariat i el nostre
teixit associatiu tornarà a participar a la
Mostra d’Associacions de Barcelona.

La dansa s’apodera de la Bordeta
La Bordeta en Dansa tancarà el 14 de setembre la festa major d’aquest barri.
La Bordeta en Dansa, com a acte unitari
de la Festa Major de la Bordeta, és l’encarregada de posar el punt i final després
de diversos dies de gresca als carrers
Jocs Florals, Súria, plaça Fènix i Can Batlló. La plaça Celestina Vigneaux acollirà
un any més aquesta celebració, que té la
dansa com a protagonista.
La participació de 13 formacions artístiques dóna una gran riquesa a l’acte, que a
més es complementa amb tallers infantils,
ballada de gegants, mostra gastronòmica

i, com a tancament, espectacle de foc dels
Diables de Sants. No us ho perdeu!

Més oferta de tallers a Hostafrancs escalfa motors!
Cotxeres-Casinet
Del 27 de setembre al 6 d’octubre, la FesLa Plaça de Catalunya serà novament el
punt de trobada de les associacions de la
ciutat, una cita que des de fa anys el Secretariat comparteix amb les federacions
del Poble-sec i la Marina. Aquest és un
punt de trobada del teixit associatiu amb
la ciutadania, una oportunitat per difondre
els projectes i activitats que desenvolupem des del món associatiu.
A més, diverses entitats realitzaran activitats, com ara tallers infantils, escacs,
manualitats... Us hi esperem!
Plaça de Catalunya
• Dissabte 21 i diumenge 22: d’11 a 20 h
• Dimarts 24: d’11 a 19 h

AGENDA
Visita als Camps d’Arròs de Pals
Dia: 15 de setembre
Organitza: Amics de la Pagesia
Jornada ciutadana del projecte de
cobertura de vies a Sants
Debat i proposta d’idees. Organitza: Ajuntament de Barcelona
Dia: 16 de setembre, de 19 a 21 h
Lloc: Cotxeres de Sants
Fira Medieval
Dia: 28 i 29 de setembre
Lloc: Creu Coberta

Tast de formatges, elaboració de conserves, zumba dance, ritmes llatins, astronomia... Aquests són alguns dels nous
tallers que s’impartiran a partir del mes
d’octubre i fins al desembre als centres
cívics Cotxeres i Casinet.
Com a novetat, l’aula
de formació
Josep Guinovart augmentarà l’oferta gratuïta amb
5 conferències trimestrals de temàtica
diversa. Us recordem que el període
d’inscripcions serà obert fins a finals de
setembre. www.cotxeres.org/tallers/

ta Major d’Hostafrancs pren el relleu a la
Bordeta. Sempre al voltant de la diada del
Sant Àngel Custodi, aquest barri es vesteix
de festa per acollir una setmana d’activitats
per a totes les edats, des de les més tradicionals, com ara el Ball de Rams o la Fira de
la Magrana, fins a activitats més innovadores que segur que us sorprendran!

Atles esports comença el curs estrenant pàgina web
Les novetats dels centres esportius de l’Espanya Industrial i la Bordeta, a cop de clic!

Comencem el nou curs amb les piles ben
carregades i una pàgina web totalment renovada. A www.atlesesports.cat trobareu
tota la informació dels centres esportius
de l’Espanya Industrial i la Bordeta, així
com promocions especials i campanyes
puntuals. Navegant pel web trobareu les
darreres notícies, l’agenda d’activitats, informació detallada dels serveis d’estètica
i fisioteràpia, la programació de les activitats dirigides... En els propers dies s’activarà la reserva online de pistes de pàdel
que permetrà una major comoditat a les
persones que practiqueu aquest esport.
Us convidem a descobrir el territori
ATLES!
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