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Tornem a engegar
En el darrer infoSecretariat, corresponent
al mes de juliol, ens acomiadàvem abans
del parèntesi de les vacances. Ja situats al
setembre, és el moment de tornar a obrir
novament les portes per donar-vos la benvinguda a través d’aquest butlletí informatiu.
Segur que la vostra entitat ja ho té tot a
punt per començar el curs, la lliga, les
classes, les reunions, els assajos... En deﬁnitiva, aquests dies es reprenen un munt
de projectes i activitats que marcaran la
propera temporada en els diversos àmbits
de treball de les entitats: cultura, educació,
esport, urbanisme, solidaritat, infància...
Per la nostra part, tornem amb energies
renovades, atents a les vostres necessitats
i donant suport i serveis a les entitats en el
desenvolupament de les vostres activitats.
Pel que fa a aquest butlletí, us animem a
participar-hi i a fer-nos arribar totes aquelles informacions que vulgueu difondre entre el teixit associatiu del territori, aquest
és un dels objectius d’aquesta publicació.
Com dèiem en el titular..agafem empenta i
tornem a engegar!!

Open d’escacs, més participació
que mai

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIA DESTACADA
Nova temporada de tallers a Casinet-Cotxeres
La primera setmana d’octubre sonarà
el tret de sortida dels tallers de Casinet-Cotxeres. Amb més de 200 cursos,
aquesta amplíssima programació ja és
tot un referent ciutadà en oferta formativa. S’hi poden trobar tallers per
a tots els interessos i tots els públics,
també per a infants i joves.

Tot i que hi ha tallers amb una llarga
trajectòria que s’imparteixen des de la
primera edició, any rere any s’actualitza la programació per adequar-la a les
noves tendències i introduir noves activitats. Aquesta serà la primera temporada per al claqué, les danses zíngares, pintura i tècniques experimentals,
dansa catalana...
Més informació:
www.cotxeres.org/tallers

Molts cursos i de temàtiques
molt variades
Aquesta combinació és un dels grans
atractius dels tallers de Casinet-Cotxeres, una proposta que any rere any
sedueix més ciutadans que volen enriquir el seu temps de lleure amb un
curs de ﬂamenc, o bé un de dibuix i
pintura, d’iniciació a l’àrab, de cuina
italiana al dente...

El 30 de setembre, vés al Parc!
bona oportunitat perquè les famílies
coneguin l’oferta d’activitats extraescolars de les entitats i centres del barri.

La 9a edició de l’Open Internacional d’Escacs ha tornat a registrar un nou rècord de
participació amb un total de 485 jugadors,
consolidant-se un any més com el torneig
més important pel que fa a nombre de participants de l’Estat espanyol. La presència de
jugadors de més de 40 països demostren la
projecció internacional d’aquesta activitat.

Programa (provisional)

El projecte Temps de barri, temps
educatiu compartit continuarà una
temporada més oferint iniciatives
educatives i d’esbarjo per als infants i
les famílies. Per celebrar-ho, el proper
diumenge 30 de setembre al Parc de
l’Espanya Industrial s’han programat
nombroses activitats per als més petits. A més, aquesta jornada serà una
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11 h Xocolatada
11.30-12 h Exhibició de circ
12 - 13.30 h Tallers de circ, racó d’escacs, taller d’escalada infantil, actuació
castellera...
12 - 13 h Fira de les AMPA: mostraran l’oferta d’activitats extraescolars,
amb possibilitat d’inscripció. Repartiment de la Guia d’activitats i recursos
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
2007-08
12.30 h Batucada de comiat
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ACTIVITATS

ACTUALITAT
Més que conferències

A Hostafrancs, festa major!

Les Aules Obertes de Sants, Hostafrancs i la Bordeta reprenen l’activitat a
principis d’octubre. Si tens més de 60 anys
i tens interès per la cultura, segur que et
poden interessar els cicles de conferències
que han programat, a més de les sortides
socioculturals que realitzen durant l’any.

Del 28 de setembre al 7 d’octubre, el barri d’Hostafrancs es vesteix
de festa major. L’edició d’enguany,
en la qual se celebrarà el 150è aniversari de l’arribada de la imatge del
Sant Àngel Custodi, compta amb una
programació actualitzada amb noves
activitats i també noves entitats participants.
Consulteu totes les activitats previstes,
hi ha concerts, sardanes, cercaviles,
castellers, cant coral, correfoc, exposicions... Aquí teniu un petit tast de la
Festa Major d’Hostafrancs, gaudiu-ne!

D’octubre a juny, aquesta és una proposta
de formació per a la gent gran i una via d’interrelació en aquest espai de trobada que
són les aules obertes. A totes tres us desitgem una bona temporada!

Concert de la Banda Municipal
de Barcelona. A les 19 h al Casinet.
Dissabte 29 de setembre
Ball de Rams d’Hostafrancs. A les
21 h al c. Vilardell.
Dissabte 6 d’octubre
Acte unitari: Ball amb l’orquestra
Cimarrón. A les 22.45 h al c. Vilardell.
Dissabte 6 d’octubre
Vermut de Festa Major. A les 12 h
al pati del Casinet.
Diumenge 7 d’octubre

Torna BCN Party al Casinet d’Hostafrancs
Aquesta trobada juvenil de programadors i artistes audiovisuals és la més
important de l’Estat espanyol. Durant
tres dies, el Casinet acollirà participants d’arreu del món amb un denominador comú: la creació artística
mitjançant l’ús de l’ordinador, sense
utilitzar cap programa comercial de
disseny.
12, 13 i 14 d’octubre

AO Sants: Begur, 8.
Tots els dijous a partir del 4 d’octubre.
AO Hostafrancs: Vilardell, 50.
Tots els dimarts a partir del 2 d’octubre.
AO Bordeta: Constitució, 17.
Tots els dilluns partir del 8 d’octubre.

www.bcnparty.org

BREUS

Fira medieval a Creu Coberta

Recital poètic
Organitzat pel Col·lectiu d’Artistes de
Sants, homenatge al poeta Federico García
Lorca. A les 19 h a la Biblioteca Vapor Vell
Dijous 20 de setembre

L’Associació de Comerciants de Creu
Coberta organitzarà la segona edició de
la Fira medieval el primer cap de setmana d’octubre.

XII Mostra d’associacions
Barcelona
Plaça Catalunya
22, 23 i 24 de setembre

de

Ball de la gent gran (17 h)
A les Cotxeres de Sants
Dijous 27 de setembre
Actuació i tallers de percussió
Dins el projecte Temps de barri, temps
educatiu compartit. Activitat oberta i gratuïta, a les 12 h al CEIP Miquel Bleach
Dissabte 6 d’octubre
Donació de sang
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Dimecres 17 d’octubre

L’any passat va celebrar-se la primera
edició, que va tenir molt d’èxit. L’ambient medieval tornarà a impregnar el
carrer de la Creu Coberta amb un munt
d’espectacles i activitats. Enguany el
programa encara és més suculent: música de carrer, falconeria, danses medievals, l’actuació del drac Ruffus, faquirs
i malabars de foc, música en viu, una
haima, contacontes, passejades en burros catalans, demostracions d’oﬁcis com
ara artesans del vidre, ceràmica i fang,
joiers i més sorpreses.

Excepcionalment, la trobada d’intercanvi de plaques de cava es celebrarà
durant tot el cap de setmana.
És una magníﬁca oportunitat per gaudir dels espectacles i els productes artesans.

Dies 6 i 7 d’octubre
Al carrer Creu Coberta

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en fem
ressò, feu-nos-ho saber:
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