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NOTÍCIA DESTACADA
Nova àrea de ﬁtness a l’Espanya Industrial

Més metres quadrats, més confort per
als usuaris, renovació i ampliació dels

Ja han ﬁnalizat les obres de reforma i

aparells, creació de circuits segons la ti-

millora de l’àrea de ﬁtness del Poliespor-

pologia d’usuaris i la climatització de la

tiu Municipal l’Espanya Industrial. El

sala són alguns dels elements de la nova

passat dissabte 26 de maig va entrar en

àrea, que continua comptant amb asses-

marc es fa un repàs de les activitats i el fun-

funcionament aquest nou gran espai per

sorament personalitzat als usuaris.

cionament de l’entitat i al mateix temps es

a la pràctica esportiva, una espectacular

Per a qualsevol entitat, la celebració de l’assemblea general és un dels moments cabdals del calendari anual, ja que en aquest

ﬁxen els objectius i les línies de treball del

targeta de presentació de la instal·lació

futur.

visible des de peu de carrer.

El proper dimarts 12 de juny tindrà lloc
l’Assemblea General d’Entitats a l’auditori
de les Cotxeres de Sants. En la documentació que hem fet arribar a totes les entitats
associades es recull tot un any d’activitats,
amb la descripció dels serveis que oferim a
les entitats, la memòria econòmica, els projectes en els quals hem participat, l’informe

Les activitats dirigides també es-

de les nostres comissions, etc. També es

trenen ubicació

planteja el pla de treball del 2007 amb di-

Aquesta nova ubicació de l’àrea de ﬁt-

versos elements que fan referència a àmbits

ness a la part superior del poliesportiu

de la gestió cultural, de la gestió esportiva

Aquesta actuació, prevista en el nou pro-

situa les activitats físiques dirigides en

i dels serveis a les entitats, entre d’altres.

jecte de gestió per als propers 15 anys,

un nou espai que té una zona especíﬁca

ha donat com a resultat un espai diàfan

per a la pràctica de l’spinning, una sala

per a l’entrenament cardiovascular i de

per a les activitats dirigides i una zona

musculació.

per als estiraments.

Celebrem la nit més curta

La revetlla de Sant Joan és olor de

Serà el moment també d’aprovar l’ingrés al
Secretariat de noves entitats. En deﬁnitiva,
els acords que determini l’assemblea seran
el nostre full de ruta, així que us animem a
participar-hi.

pólvora, soroll de petards, fogueres...

A un pas del campionat de
Lliga

Al Casinet d’Hostafrancs, aquesta celebració ja és tot un clàssic. Les activitats

L’ACE Sansur es troba a un pas d’aconse-

comencen a partir de dos quarts de 9

guir el campionat de lliga en la categoria sè-

amb l’arribada de la Flama del Canigó

nior de la Divisió d’Honor Territorial Cata-

als nostres barris des de la plaça Sant

lana i ja té assegurat l’ascens a la Divisió de

Jaume i la rebuda per part de la colla de

Plata. Aquest club de futbol sala dels nostres

diables de l’Escola Barrufet.

barris ha registrat uns excel·lents resultats
durant tota la temporada, enhorabona a tot

Ja de nit, sopar popular al pati del Casi-

l’equip.

net i música i diversió assegurades amb
l’Orquestra Kràter i discomòbil Xauxa.
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ACTIVITATS

ACTUALITAT
Anem al teatre?
La Casona presenta l’espectacle Gamba-

Cinema a la fresca
Un any més, el cicle Cinema a la fresca

roX2, format per les obres curtes de la

tornarà a convertir el passatge de Fruc-

dramaturga argentina Griselda Gambaro El

tuós Gelabert, davant l’auditori de les

nom i Dir que sí. Les possibilitats de lectura

Cotxeres de Sants, en una sala de cinema

d’ambdues obres són diverses, però tenen un

a l’aire lliure. Un total de sis projeccions

denominador comú ja que tracten un mateix

conﬁguren aquesta activitat, que comen-

tema: la perversió del poder.

çarà el proper 21 de juny i que arribarà
ﬁns al 26 de juliol.

Divendres i dissabtes
a les 21.30 h

És una magníﬁca proposta per a les nits

Sala de Teatre

niu una cita amb el cinema, feu un cop

La Casona

d’ull a la cartellera i gaudiu d’aquesta ac-

Càceres, 8

tivitat oberta i gratuïta!

Dues entrades, 12 €

Dijous 21 de juny
Pequeña Miss Sunshine

d’estiu: els dijous a partir de les 22 h te-

BREUS
Vermut jazz
Diumenges a les 12.30 al pati del Casinet
d’Hostafrancs
-Andreu Zaragoza Quintet (Jazz)
Diumenge 10 de juny
-Pybus Groove Quartet (Groove music)
Diumenge 17 de juny

Dijous 28 de juny
Un franco, catorce pesetas
Dijous 5 de juliol
Una verdad incómoda

Dijous 12 de juliol
Babel
Dijous 19 de juliol
El laberinto del fauno
Dijous 26 de juliol
Salvador

Descobreix les Aules Obertes
El passat dimecres 6 de juny, les Au-

Quines activitats fan les aules

les Obertes de Sants, Hostafrancs i la

obertes?

Bordeta van celebrar un acte unitaOfereixen un espai d’intercanvi cul-

Cantada d’havaneres

ri coincidint amb la cloenda del curs

A càrrec del Grup Port Bo. A les 18.30 h al

2006-2007. Aquesta activitat, oberta

tural, de participació i, sobretot, de for-

Casinet d’Hostafrancs, entrada 3 €. Orga-

a tothom i especialment adreçada a la

mació per a les persones grans.

nitzat per Avismón Catalunya.

gent gran, va tenir com a objectiu do-

Dimarts 12 de juny

nar a conèixer les activitats de les aules
obertes.

Organitzen cicles de conferències
mitjançant una àmplia programació de
xerrades, conferències, concerts i sorti-

Sardanes
Cobles Baix Llobregat i Rambles. Al Parc de

La conferència a càrrec d’Eulàlia Pe-

l’Espanya Industrial, a les 19.30 h

rarnau, presidenta del Secretariat, so-

Divendres 15, 22 i 29 de juny

bre les aules obertes com a espais de
formació i interrelació va anar seguida

des culturals.
Els cursos s’inicien al mes d’octubre
i ﬁnalitzen al juny.

Ball de la gent gran (17 h)

d’una actuació de dansa i un concert de

Al Casinet d’Hostafrancs: 19 de juny

cambra. La bona acollida de l’activitat

Podeu demanar-ne més informació al

A les Cotxeres de Sants: 21 de juny

en fa molt possible una segona edició.

Secretariat (Sants, 79).

Festa de cloenda dels tallers de Cotxeres-

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

AGENDA

Casinet

Si esteu realitzant algun projecte o

Reunió de Firentitats

A l’Auditori de les Cotxeres de Sants, a par-

activitat interessant i voleu que ens

Reunió de valoració de la mostra. A

tir de les 18 h, entrada gratuïta.

en fem ressò, feu-nos-ho saber:

les Cotxeres de Sants, a les 19.30 h

Dimarts 19 de juny
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