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La tradició i la vocació per les arts 
escèniques als nostres barris ve de 
molt lluny, és per aquest motiu que 
actualment tenim diverses entitats 
en aquest àmbit, i no solament en 
el camp amateur.

El Quadre Escènic Sant Medir, a la 
parròquia de Sant Medir, sol fer tres o 
quatre representacions l’any, i per Nadal 
no fallen els clàssics Pastorets. Els dies 
17 i 18 de novembre posaran en escena 
L’héroe de Santiago Rusiñol.

La Casona, fundada l’any 1980, cen-
tra les seves tasques en la formació i la 
investigació teatrals i produeix els seus 
propis espectacles. Estan ubicats al car-
rer Càceres, 8. 

Aula de Teatre de la Institució 
Montserrat: van dur al barri a Salvador 
Espriu amb La pell de brau, estrenada al 
teatre de l’Orfeó de Sants. Els pròxims 
dies 23 i 24 de novembre tornaran a po-
sar en escena Els Tres Mosqueters al te-
atre del Centre Catòlic de Sants. 

Musical Boig 
es dedica a les 
representacions 
de teatre mu-
sical. Tot i que 
actuen arreu 
de Catalunya, a 
la Sala de Sant 
Medir centren les seves activitats. Els 
espectacles arriben a assolir nivells pro-
fessionals. Estan preparant el musical 
Angustias Amargo, de Vic Petersen.

Centre Catòlic de Sants: aquesta for-
mació també és una de les més vetera-
nes. Al llarg de la seva història ha passat 
pel seu escenari una bona representació 
del teatre català. Destaquem que fa pocs 
mesos han estrenat estatge. 

The New English Theatre Society 
(NETS). Amb un llarg historial d’obres 
teatrals en llengua anglesa, toquen tots 
els gèneres: comèdies, drames, musicals 
i “pantomimes”. Els propers dies 14, 15 i 
16 de desembre, estrenen una nova obra 
teatral The toymaker’s apprentice. 

Us presentem la pàgina web dels Cas-
tellers de Sants, una finestra oberta 
completíssima i totalment actualitzada 
amb informació tant de la colla com del 
món casteller.

Hi trobaràs els calendaris d’assaigs i actuaci-
ons, podràs navegar per la història de la colla 
i del món dels castells, consultar fotografies 
d’actuacions, escoltar l’himne de la colla i te-
mes musicals referents als castells, la revista 
de la colla Suc de pinya, una secció per a les 
gralles... 

Ens trobem davant d’una web dinàmica i amb 
informació molt interessant de les camises 
grises!!

Del 12 al 17 de novembre, les Cot-
xeres de Sants seran l’epicentre de 

la Marató de Ci-
nema, una acti-
vitat plenament 
consolidada que 
reuneix els afici-
onats del gènere 
fantàstic i de terror. 

Dinou  edicions de 
la Marató i nou edi-
cions del Concurs 
de Curtmetratges 
avalen la trajectòria 
d’aquesta activitat.

Els curtmetratges
En aquesta edició s’han rebut 104 
curts per al concurs, vinguts d’arreu de 
Catalunya i Espanya i amb 4 participaci-
ons internacionals. Un dels trets caracte-
rístics és que es projecten tots els curts 
que es reben, això permet que el concurs 
de curts sigui una bona plataforma per a 

estudiants i amateurs, que comparteixen 
cartellera amb directors reconeguts. Po-
dreu trobar-hi de tot!

Programació
Podeu consultar la programació a la web 
www.cotxeres.org/marato. Del 12 al 
16 de novembre a partir de les 19.30 h, po-
dreu assistir a la panoràmica de curts. I ja 
el dia 17 arriba la nit més llarga, amb pro-
jeccions ininterrompudes de pel·lícules 
del gènere fantàstic des de les 19 h i fins 
que surti el sol. 

Entrades
Sessions de curtmetratges: 3 € 
Abonament  festival de curtmetratges 
5 sessions de dilluns a divendres: 5 € 
La nit més llarga, dissabte 17 de novem-
bre: 10 € 
  
Venda anticipada d’entrades a par-
tir del 5 de novembre a les Cotxeres 
de Sants i una hora abans de la ses-
sió del dissabte a l’auditori. 

Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de SantsRACÓ VIRTUAL 

El Poliesportiu Municipal la Bordeta va 
obrir portes fa més de mig any, el 12 de 
març. Durant aquest temps, aquest nou 
equipament esportiu ha incrementat de 
manera molt substancial els serveis als abo-
nats i la presència d’entitats, clubs i centres 
educatius, fent-se un espai dins el mapa es-
portiu dels nostres barris.

Amb un punt de partida situat en 1.300 
persones abonades el dia de l’obertura, 
actualment aquesta xifra se situa en els 
3.100 abonaments. Més enllà d’aquesta 
dada, de l’increment de les activitats di-
rigides i de l’augment de serveis, la gestió 
de la instal·lació s’orienta cap a la màxima 
satisfacció dels usuaris i una clara aposta 
per la qualitat. 

Són els primers passos d’un equipament 
esportiu pluridisciplinar que treballa per 
continuar oferint esport, salut i oci a tota la 
ciutadania.

Més de 3.100 abonats al 
Poliesportiu Municipal la 
Bordeta 

Amunt el teló!

w w w . b o r i n o t s . c a t

NOTÍCIES DESTACADES
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  ACTIVITATS

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

info@secretariat.cat

L’any passat aquesta proposta es 
va iniciar al Centre Cívic Font de la 
Guatlla i en aquesta segona edició 
agafa el relleu el Casinet d’Hosta-
francs. 

Els aficionats als escacs tenen una bona 
oportunitat de participar en un torneig 
als nostres barris. La cita serà el proper 
dissabte 17 de novembre al matí, amb 
l’única condició que els participants no 
poden ser federats. 

Aquest torneig, organitzat pel Catalunya 
Escacs Club, és un punt de trobada entre 
els jugadors i al mateix temps ha esde-
vingut una plataforma de promoció dels 
escacs. Es jugarà pel sistema Masnou 
durant una hora i mitja i la resta de par-
tides a cinc minuts. 

La bona acollida d’aquesta activitat 
n’afavoreix la continuïtat, amb la volun-
tat que cada any es pugui celebrar en un 
centre cívic del Districte. L’objectiu és 
molt clar: gaudir d’un matí d’escacs més 
enllà de classificacions i puntuacions!

Inscripció gratuïta: tel. 93 431 62 64
Dissabte 17 de novembre de 10 a 14 h
Casinet d’Hostafrancs

II Torneig d’escacs per a jugadors no federats

Ball de la gent gran (17 h)

A les Cotxeres de Sants
Dijous  22 de novembre

Al Casinet d’Hostafrancs
Dimarts 13 i 27 de novembre

Assaig en companyia (20.30 h)
Al Casinet d’Hostafrancs 
Dilluns 12 de novembre

Exposició d’art Col·lectiu d’Artistes
Daoiz i Velarde, 30
Inauguració: 20 de novembre

BREUS

Amb l’objectiu de construir un temps i 
un ús dels espais educatius que respon-
gui a les necessitats de les famílies, tor-
na Temps de Barri.

Els patis de les escoles també acullen les 
activitats familiars els caps de setmana: 
tallers de màgia, circ, actuacions... 

Activitats familiars

Contacontes
Escola Lloret a les 12 h
Dissabte 10 de novembre

Guixot 8, jocs d’enginy amb ma-
terial recuperat
Escola Sant Medir a les 12 h
Dissabte 24 de novembre

Entitats de lleure
Entra a la web del projecte                                           
www.bcn.cat/tempsdebarri i po-
dràs consultar les activitats i horaris dels 
esplais i agrupaments del barri, que ofe-
reixen projectes educatius molt interes-
sants, feu-hi un cop d’ull!

Vés-hi, t’agradarà!

Temps de barri, temps educatiu compartit

Si la vostra entitat ha rebut una sub-
venció, cal tenir en compte que abans 
d’acabar l’any heu de presentar-ne la 
justificació. Fem un repàs a termes 
com memòria d’activitats, balanç eco-
nòmic, factures...

És important començar a preparar la docu-
mentació que us servirà per justificar els di-
ners que heu rebut d’una subvenció.

Molta atenció als terminis de presentació i a 
les bases de la convocatòria, que us marcaran 
com heu de fer la justificació. La documenta-
ció necessària és la següent:

-  Memòria: 
   Recull de les activitats realitzades
- Balanç econòmic: 
   Relació d’ingressos i  despeses
- Factures originals i fotocòpies

Justificació de subvencions

ENTITATS

AGENDA
Reunió Pau Sense Treva
Presentació i tancament de propostes
Dimarts 13 de novembre a les 19.30 h
Sala Conferències de Cotxeres

VI Festa del Col·lectiu d’Artistes 
de Sants

El 23 de novembre serà una data asse-
nyalada en el calendari d’activitats del 
Col·lectiu d’Artistes: la seva Festa és un 
punt de reunió dels membres d’aques-
ta entitat i un reconeixement als artis-
tes més destacats de l’any.

Al Casinet d’Hostafrancs, el proper divendres 
23 de novembre se celebrarà la 6a edició de 
la Festa del Col·lectiu d’Artistes, amb sopar, 
lliurament de premis a artistes destacats i 
més activitats, que es clouran amb un ball.

En el marc de la Festa es fa el ja tradicional 
lliurament de premis:
Premi a la trajectòria artística: Anna Bafalluy
Premi al reconeixement poètic: Pere Vives
Premi Artista de l’Any: Ferran Soriano
Premi Soci d’Honor: Pepo Mediavilla
Premi a la defensa de la cultura: Sants 3 Ràdio


