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Bones vacances
Ara és el temps dels sopars i les festes de
ﬁnal de curs, podem dir que encara ressonen els petards de les revetlles i gairebé estem a punt de fer la maleta i dedicar
uns dies al lleure i al descans. Arriben les
vacances després de tot un any treballant
en diverses tasques i activitats: les entitats
també obrim aquest parèntesi, tot i que
sovint el tanquem més ràpid del que ens
imaginàvem, i és que la feina voluntària no
té calendaris...

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIA DESTACADA
Festa Major de Sants, del
19 al 25 d’agost

activitats que s’ofereixen. Per a aquesta edició es preveu consolidar aquesta xifra de visitants, tot i que segons

Durant una setmana, la festa es viu a

Francesc Mañé el tret diferencial de la

peu de carrer. Estem parlant de la Fes-

festa grossa de Sants no es troba en la

ta Major de Sants, que arriba aquest

quantitat sinó en la qualitat, “la nostra

any amb una àmplia programació con-

Festa Major és un punt de trobada per

ﬁgurada tant pels actes unitaris com

al veïnat, és una festa molt arrelada

per les activitats que organitzen les

marcada per la convivència”.

comissions de carrers.
Als nostres barris, després de les vacances
encara ens queden les festes majors, que
són com un allargament del lleure. Són
dies de molta activitat per a les entitats i
comissions organitzadores, però és feina
que es fa amb il·lusió i que és el resultat de
tot un any de camí. El primer torn és per
a Sants, als voltants de Sant Bartomeu, el
mes de setembre ens porta la festa major
de la Bordeta i ﬁnalment Hostafrancs a
l’octubre tanca aquest cicle de concerts, sopars i balls...

Gaudiu de la festa major! Per
Moltes activitats i per a tothom
de Sants tindrà lloc el divendres 17
d’agost a les 8 de la tarda amb el pregó al Parc de l’Espanya Industrial. A
partir del dilluns 19 d’agost començarà una marató d’activitats per a totes
les edats: titelles, castellers, concerts,
balls, sopars populars, havaneres, correfoc... Aquests són dies d’activitat molt

Molt bon estiu per a les entitats, amb el
vostre treball i el vostre compromís contribuïu a millorar la qualitat de vida dels nostres barris. Tornarem al setembre!

molts Sants, sempre!

El tret de sortida de la Festa Major

Comissions de carrers

intensa per a les comissions, que enlles-

Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Ca-

teixen tots els detalls dels guarniments

nalejas, Plaça de la Farga, Finlàndia,

dels carrers, i els resultats d’aquest es-

Galileu, Guadiana, Robrenyo, Ro-

forç tornaran a ser espectaculars.

sés (Casa Gran), Sagunt, Valladolid,
Vallespir.

L’any passat, la Festa Major de Sants

El passat 14 de juny es va celebrar la Festa

També hi haurà activitats a la Plaça d’Os-

va atraure més de dos milions de vi-

ca i al davant del local dels Castellers

sitants que van gaudir de les diverses

(Vallespir, 28)

de Lliurament del Premi de Poesia Amadeu

VIII Votació popular de carrers de Festa Major

Oller. L’acte va tenir lloc al teatre de Sant

Un any més, l’emissora local Sants 3

participa per triar quin ha estat el car-

Ràdio organitzarà la votació popular

rer més ben guarnit de la Festa Major

de carrers. En aquesta votació el veïnat

de Sants. Totes les persones que vul-

Medir, en una sala plena de gom a gom.
Aquest premi, dirigit a poetes inèdits
menors de trenta anys, ja compta amb
43 edicions, i s’ha anat convocant de manera ininterrompuda des del seu inici.
En aquesta edició el guanyador ha estat
David Caño i Cargol, un olotí de naixement que viu al carrer Leiva. L’obra, amb
el títol de Barcelona, és un poemari de
denúncia en el qual es critica la transformació actual de la ciutat.
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guin participar-hi podran votar del 19
al 24 d’agost.
L’acte de lliurament dels premis es
farà el dissabte 25 d’agost a les
12.30 h a l’escenari del carrer
Valladolid, amb la companyia de reconegudes personalitats i la presència
dels Geganters de Sants. L’acte s’arrodonirà amb un vermut popular.
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ACTUALITAT
Mercat Nou, ascens a Primera
Territorial

Butlletí d’informació a les entitats associades

ACTIVITATS
Homenatge a la Lluïsa
Franch

La Societat Esportiva Mercat Nou va acon-

Escacs a Cotxeres de
Sants
Del 24 d’agost al 2 de setembre, les Cot-

seguir el passat 10 de juny l’ascens a Primera

xeres de Sants seran l’epicentre del món

Territorial. El partit es va jugar al camp de

dels escacs amb la celebració de la 9a

Magòria, contra el C.F. La Romànica de Bar-

edició de l’Open Internacional d’Escacs.

berà del Vallès.

Un mes abans de l’inici del torneig,

Tot i que l’equip del Mercat Nou jugava

El passat 29 de juny un centenar de per-

amb un resultat força favorable, gràcies al

ja han conﬁrmat la seva assistència a

sones es van reunir a les Cotxeres de

marcador d’empat a 1 aconseguit al partit

l’open 19 Grans Mestres i més de 40

Sants per fer un homenatge a la Lluïsa

d’anada, no va ser un partit fàcil, tot i que es

titulats internacionals, que evidencien

Franch. L’origen d’aquest homenatge va

va acabar imposant l’equip del barri per 2-0.

la dimensió internacional del torneig.

sorgir del nucli del Col·lectiu d’Artistes de

Moltes felicitats a tot l’equip!

Com a novetat d’aquest any, el dissabte

Sants, segons explica l’Anna Rodà “tení-

25 d’agost a les 22 h a la plaça Bonet

em ganes de trobar-nos amb la Lluïsa per

i Muixí hi haurà la representació dels

recordar tota la seva trajectòria lligada al

escacs vivents medievals de la Pobla de

Col·lectiu d’Artistes i també a les reivin-

Lillet.

dicacions veïnals i a tantes activitats en
les quals participa i ha participat”.
Es va elaborar per a l’ocasió un llibre
conﬁgurat per 137 fulls amb aportacions

BREUS
Campanyes de donació de sang
Dimarts 7 d’agost de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Dimarts 4 de setembre de 17 a 21 h
Cinema a la fresca
Al Passatge de Fructuós Gelabert, a les 22 h.
Activitat gratuïta
-Dijous 19 de juliol
El laberinto del fauno
-Dijous 26 de juliol
Salvador
Sardanes
Cobles Baix Llobregat i Rambles. Al Parc de
l’Espanya Industrial, a les 19.30 h
Divendres 20 i 27 de juliol
Gran Gala Fi de Curs
A càrrec de la Companyia Juvenil de Ballet
Clàssic de Catalunya. A l’Auditori de Cotxeres de Sants, a les 20.30 h
Dissabte 28 de juliol
Quadrangular de bàsquet
Amb la participació dels clubs BAM, JAC
Sants, BIM i Bàsquet Sant Medir. Al Poliesportiu Municipal l’Espanya Industrial
Dijous 15 d’agost

de poetes, pintors, amics i companys de
la Lluïsa Franch.

Premi per al CEIP Perú
En el marc de la 29a edició dels Premis

nia en qualsevol situació.

Baldiri Reixac de la Fundació Lluís Ca-

Aquest guardó, de gran prestigi en l’àm-

rulla, destinats al reconeixement de l’es-

bit educatiu, és un reconeixement al

cola catalana, s’ha atorgat un guardó al

rigor i el compromís que ofereix pro-

CEIP PERÚ.

postes innovadores per potenciar l’ús

Concretament el CEIP Perú ha estat

Enhorabona!

de la llengua catalana entre l’alumnat.
guardonat per l’aplicació d’un programa
d’atenció a la diversitat que a través de
nombroses iniciatives vol convertir la
llengua en un veritable instrument de
cohesió social i integració. El seu projecte es basa en la utilització del català
en diverses situacions quotidianes adaptades a l’edat de l’alumnat immigrant,
utilitzant el català de manera espontà-

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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