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 NOTÍCIES DESTACADES

Iniciatives que promouen 
el català

Les escoles d’iniciació esportiva són 

un gran planter de nous talents per als 

clubs i entitats esportives. Fem un cop 

d’ull a les escoles de bàsquet...

Ja s’han posat en marxa les escoles d’iniciació 
de bàsquet, adreçades als nens i nenes que 
vulguin aprendre a jugar a aquest esport. En 
els equips de base, la formació pren molta im-
portància, tant pel que fa a la part esportiva 
com a la formació en valors: joc net, amistat, 
respecte, treball en equip...

Aquí us oferim un recull de diverses opcions 
perquè els més petits comencin a jugar a bàs-
quet als nostres barris. 

Bàsquet Ateneu Montserrat (Torre Damians, 6)
Poliesportiu M. l’Espanya Industrial
Dimecres i divendres a la tarda 

Bàsquet Institució Montserrat (Cros, 6-8)
Dilluns i dimecres a la tarda i dissabtes al matí

Bàsquet Sant Medir (Gavà, 50)
Dilluns i dimecres a la tarda  

JAC Club Sants (Begur, 6-8)
De dilluns a divendres, a la tarda

Escoles de bàsquet 

El proper diumenge 21 d’octubre 

a les 12 h, Bonet i Muixí tornarà a 

vibrar amb els Castellers de Sants. 

L’objectiu: descarregar la “triple-

ta” per commemorar la XV Diada. 

Per als Borinots, la gran cita del mes 
d’octubre és la Diada. En aquesta actu-
ació sempre es plantegen grans castells 
i un gran nombre de camises grises es 
reuneixen a plaça, amb un públic entu-
siasmat que omple a vessar les escales 
de l’església, grades d’excepció.

Acompanyats pels Castellers de Sant 
Cugat i la Colla Jove dels Castellers de 
Sitges, els Borinots afrontaran el repte 
de descarregar la “tripleta” (dos de vuit 
amb folre, tres de vuit i quatre de vuit).

La festa començarà ben aviat amb les 
Matinades, cercavila amb els grallers i 
timbalers que sortiran a les 8.30 h de 
Cal Borinot i que recorreran el barri fins 
a Bonet i Muixí. 

Els Castellers de Sants s’han con-

solidat en el grup de les colles que 

fan castells de vuit i, segons co-

menten els entesos, és la colla més 

ben situada per fer el salt als cas-

tells de nou. 

Castells amunt!

Als nostres barris hi ha diversos 

projectes adreçats a augmentar 

l’ús social del català, que al mateix 

temps obren una via cap a la inte-

gració de persones nouvingudes. 

Coneguem-los!

Les parelles lingüístiques
El Projecte Parlem, a través de la 
creació de parelles lingüístiques que 
comparteixen una estona de con-
versa en català, és una iniciativa que 
funciona des del 2004. La CAL del 
territori juntament amb el Secreta-
riat encapçalen aquest projecte, que 
ja comptabilitza més de 200 parelles 
lingüístiques. És una activitat gratuï-
ta i voluntària.
    Més informació: 93 331 10 07 (tardes)

Grups de conversa en català
El Projecte Parlem engega grups de 
conversa en català perquè els partici-
pants  augmentin vocabulari, aprenguin 
mentre parlen i puguin guanyar fluïde-
sa. Aquesta proposta va començar el 17 
d’octubre i es realitzarà tots els dime-
cres de 7 a 9 del vespre al c. Olzinelles, 
30. És una activitat gratuïta.
    Informació: 93 331 10 07 (tardes)

Obre una finestra al català
L’Escola Proa torna a posar en mar-
xa aquest taller per a joves acabats 
d’arribar a Catalunya que ofereix un 
programa de suport lingüístic i de co-
neixement de l’entorn que faciliti una 
natural comunicació en català. L’aco-
lliment lingüístic també és una via 
per a la integració a través d’itineraris 
per la ciutat i altres activitats. 
El taller consta de 60 hores i inclou 5 
visites guiades. El taller va començar 
el 16 d’octubre, les places són limi-
tades. El taller s’estructura en qua-
drimestres: d’octubre a febrer i de 
febrer a juny. Preu del curs: 8 EUR. 
    Més informació: 93 421 95 29

Any de l’Esport a Barcelona

El compromís i la relació de Barcelona 
amb l’esport són coneguts per tothom. Una 
dada: ens trobem davant la primera ciutat 
d’Europa pel que fa a practicants d’esport i 
la tercera a nivell mundial, en termes rela-
tius. La celebració dels Jocs Olímpics, ara 
fa 15 anys, va marcar un gran punt d’infle-
xió tant pel que fa a equipaments com al 
boom de la pràctica esportiva.

D’una manera o d’una altra, tots partici-
pem d’aquesta Barcelona esportiva: els 
clubs esportius, les entitats que gestionen 
equipaments, els esportistes, el públic... El 
2007 és l’Any de l’Esport, que arriba amb 
l’objectiu d’impulsar l’esport com a font de 
salut, integració i cohesió social i de difon-
dre la gran oferta esportiva de la ciutat.
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AGENDA

ACTUALITAT ACTIVITATS

Reunió del Carnaval de Sants
Dilluns 22 d’octubre a les 20 h
Auditori de Cotxeres 

Reunió de Pau sense Treva
Dimarts 23 d’octubre a les 19.30 h

Sala Conferències de Cotxeres

Fira Medieval a Creu Coberta

BREUS

Màgia, tradició i 

cultura popular 

s’uneixen en la Nit 

de Bruixes, una 

activitat festiva i 

lúdica que arriba 

aquest any a la 

segona edició.

La colla de diables 
Guspires de Sants 
ha preparat una 

marató d’activitats per celebrar la Nit de Brui-
xes el proper dissabte 27 d’octubre. La gresca 
comença al matí, amb l’obertura del mercat 
medieval a l’entorn de les Cotxeres de Sants. 

Ja immersos en un ambient medieval i eso-
tèric, el so dels tabals marcarà l’inici de la 
cercavila a les 8 del vespre. Seguidament ar-
ribarà el torn de la Invocació de les Bruixes, 
que donarà pas a un gran correfoc a la Plaça 
Bonet i Muixí. Vuit colles de diables, quatre 
d’adults i quatre d’infantils, participaran en 
aquest espectacle pirotècnic. Aquest és un 
petit tast de les activitats de la segona edi-
ció de la Nit de Bruixes als nostres barris... 
Deixeu-vos sorprendre per la tradició i la 
màgia!!   

El 27 d’octubre, Nit de Bruixes 

Aquesta emissora local celebra l’acte 

central del seu 10è aniversari el pro-

per dissabte 27 d’octubre amb un se-

guit d’actes oberts a la ciutadania. Per 

molts anys!

Informació local i de proximitat, participa-
ció i compromís amb els barris i l’actualitat 
esportiva, cultural, associativa, política... 
Aquests són alguns dels factors que definei-
xen els deu anys de 
Sants3Ràdio. I per 
celebrar-ho, han pre-
parat diverses activi-
tats que tindran lloc 
el dia 27 d’octubre a 
partir de les 6 de la 
tarda a la placeta de Sant Medir. 

18 h Titelles amb l’Estenedor i berenar infantil
19.30 h Quadre escènic Sant Medir: Quan la 
ràdio parlava de Franco
20 h Acte institucional “10 anys de ràdio local”

Sants3Ràdio, 10 anys de ràdio

Arriba el Correllengua

Amb un marcat caràcter festiu, lú-

dic i reivindicatiu, us convidem a 

fer un cop d’ull a la programació 

d’enguany. El 2o d’octubre, Corre-

llengua!

La 9a edició del Correllengua és a punt 
d’arribar. Aquest activitat, organitzada per 
la CAL de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, 
oferirà un munt d’activitats obertes a la 
ciutadania amb el denominador comú de 
promoure la llengua i cultura catalanes. 

La programació inclou activitats com ara 
tallers infantils al Parc, exhibició de bitlles 
catalanes, cercavila popular, campanya de 
promoció del català als comerços, sopar de 
germanor i moltes coses més!

Informació actualitzada i accessible, 

possibilitat de fer consultes a qualse-

vol hora i des de qualsevol indret... 

La presència a Internet és un repte per a 
les entitats, una porta oberta per difon-
dre activitats i projectes. Us presentem 
dues novetats a la xarxa:

Temps de barri, temps educatiu 
compartit
Consulteu la pàgina web d’aquest projecte, 
podreu accedir a la nova guia d’activitats i 
recursos, consultar la programació d’acti-
vitats escolars i l’horari dels patis oberts...
www.bcn.cat/tempsdebarri

FAECH
La Federació d’associacions, entitats i 
comissions d’Hostafrancs estrena nou 
disseny a la seva pàgina web, amb nous 
continguts i més informació.
www.faech.org

Molta inform@ció, només 
a un clic Donació de sang

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Dilluns 5 de novembre 

Ball de la gent gran (17 h)
A les Cotxeres de Sants
Dijous 25 d’octubre i 8 de novembre
Al Casinet d’Hostafrancs
Dimarts 30 d’octubre

Temps de barri
     Espectacle de contes
A les 12 h al CEIP Francesc Macià
Dissabte 20 d’octubre
     Contacontes
A les 12 h a l’Escola Lloret
Dissabte 10 de novembre

Cros Popular de Sants

El proper diumenge 4 de novembre 

els carrers dels nostres barris s’ompli-

ran de corredors disposats a fer els 10 

km del Cros Popular de Sants, que en-

guany celebra la 29a edició.

El Cros Popular de Sants, organitzat per 
l’entitat Camins Esportius de Sants, és una 
cursa que aplega cada any més corredors i 
corredores. La cita serà el proper diumen-
ge 4 de novembre a la Rambla Brasil.

La cursa general té una distància de 10 
km. Per als nois i noies de 7 a 14 anys, 
s’organitza una cursa reduïda de 3 km 
que surt juntament amb el Cros. I per 
als més petits de la casa, els nens i nenes 
de 0 a 6 anys, hi ha una cursa amb un 
recorregut de 600 m. Bona cursa!


