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Gener 2008

Comencem el nou curs!
Deixem enrere el 2007 i entrem de cap
al 2008: és el moment de projectar les
grans línies de treball de l’any que tot
just estrenem. Això servirà perquè la
vostra entitat segueixi un camí que us
portarà, de ben segur, cap als objectius
marcats inicialment.
En l’àmbit individual, és el moment dels
bons propòsits: fer una mica d’esport,
apuntar-vos a un curs d’anglès o de cuina... Aquesta tendència queda conﬁrmada amb els gairebé 2.500 inscrits als
cursos i tallers de Cotxeres-Casinet en
aquest primer trimestre de l’any. Així
mateix, en l’àmbit esportiu també es
detecta un augment d’usuaris. L’oferta
esportiva del grup Atles, que inclou els
poliesportius de l’Espanya Industrial i
de la Bordeta, està registrant un notable augment d’abonats disposats a començar l’any fent esport i salut.

Subvencions per a entitats
Prop e r a m e n t e s c o n v o c a r a n
les s u bv e n c io n s d e l ’A j u n t ament d e B a r c e l o n a , l ’I C U B i
l’Inst it u t B a r c e l o n a E s p o r t s
adreç a d e s a l e s e n t it a t s .
Entre ﬁnals de gener i principis de febrer
es convocaran les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a entitats. Si
vau obtenir una subvenció l’any passat,
un requisit per poder presentar-vos a la
convocatòria del 2008 és haver presentat la documentació justiﬁcativa.

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

Butlletí d’informació a les entitats associades

ENTITATS
A punt de solfa
Si en un infoSecretariat anterior
parlàvem de la vocació al barri per
les arts escèniques, potser n’hi ha
una altra que encara aplega més aﬁcionats: les corals.
És una de les entitats més antigues dels
nostres barris: la Societat Coral la
Floresta va fundar-se l’any 1878 i encara avui està en plena forma. Formada per
més d’una vintena de cantaires, compten
amb un excel·lent repertori. Actualment
assagen al Passatge Toledo, després del
desnonament del local de tota la vida, al
carrer Jocs Florals.
L’Orfeó de Sants va ser fundat el 1901
i durant tota la seva trajectòria ha estat
oferint dins i fora del país la qualitat dels
seus concerts, ha estat dirigit pels millors
mestres del país: Pérez Moya, Ribó...
L’Orfeó Atlàntida és una entitat coral
lligada al barri d’Hostafrancs, ha sabut
sobreviure al pas del temps gràcies a l’esforç constant i la vocació musical de tots
els membres que des del 1926 ﬁns ara
n’han format part.
Tot just acaba de celebrar el 50è aniversari la Coral Sant Medir, vinculada a la
parròquia del mateix nom, també es troba
a ple rendiment oferint concerts arreu de
Catalunya.

La Coral Estel pertany al Centre Catòlic
de Sants, també fundat el 1878. La seva
trajectòria no és ni de bon tros tan antiga
com la de l’entitat. També disposen d’un
repertori brillant.
Coral l’Esfera i Coral Rosa d’Abril:
són dues corals de veus veteranes, de persones grans que tenen vocació de cantar i
aprendre noves partitures.
Massa Coral la Vinya de Sants: fundada el 1945, aquesta coral adherida a la
Federació de Cors de Clavé estava formada únicament per homes. Fa uns deu anys
que van entrar a formar-hi part cordes
femenines.
Aquestes formacions participen collectivament en dues activitats molt arrelades al territori: la Trobada de Cant
Coral i l’Advent Coral.

Medalla d’Honor de Barcelona
“La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi
Múltiple va obtenir aquest guardó
el passat mes de novembre.
L’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple va rebre al Saló
de Cent la Medalla d’Honor de la ciutat,
un reconeixement a la tasca que aquesta
entitat desenvolupa des del 1992 en favor dels afectats i de les seves famílies.
Sabies que...
Aquesta distinció es va crear el 1997
en commemoració del centenari de les
agregacions dels pobles del pla. Des
d’aleshores, s’atorguen de manera anual 25 medalles d’honor a entitats cíviques i persones.
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Situada al barri d’Hostafrancs, “La Llar”
ofereix nombrosos serveis als més de 200
associats de l’entitat: assessorament, orientació jurídica, grups de suport, tallers,
natació, rehabilitació...
Tots els serveis s’adrecen a la millora de la
qualitat de vida de les persones afectades,
afavorint-ne la integració i l’autonomia.
La tasca de “La Llar” representa un gran
suport per afrontar aquesta malaltia.
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ACTIVITATS
El 2 de febrer arriba
l’AVE a Sants!

Descobreix La Via Làctia
tercer espectacle de la Companyia El Cau
de l’Unicorn, que al febrer arribarà a les
Cotxeres de Sants per oferir diverses actuacions per a un públic infantil i familiar.

Sembla mentida però no ho és!!
Després de mesos molt polèmics
amb esvorancs, obres i catenàries,
el Carnaval portarà l’AVE a Sants,
no us ho perdeu!
L’arribada de l’alta velocitat a Barcelona
ja té data: el proper dissabte 2 de febrer
arribarà a Sants envoltat de música, disfresses, comparses i molta “conya”.

Un espectacle de música amb titelles
gegants i llum negra arribarà a les
Cotxeres de Sants, una proposta innovadora i de gran bellesa visual.
Fantasia, originalitat i gran plasticitat...
Així es podria deﬁnir La Via Làctia, el

En aquesta obra captivadora hi trobareu
una barreja d’humor, tendresa i màgia ﬁns
arribar a una explosió d’alegria ﬁnal. S’hi
poden resseguir referències al reciclatge, la
diversitat, la immigració i l’autoestima. En
sentireu a parlar!
Del 12 al 15 de febrer: sessions per a les
escoles dels barris.
Dissabte 16 de febrer (tarda): sessions
obertes

Premis Sants-Montjuïc 2007
El passat 12 de desembre es va fer
lliurament de la XVI edició dels Premis Sants-Montjuïc.
Sota el lema “A VE si arriba l’AVE”, la
Rua del Carnaval de Sants farà una gran
desﬁlada que començarà a les 17.30 h a
la cruïlla Badal/Sants i arribarà ﬁns a la
plaça d’Espanya. Es preveu que més de
20 comparses participin en la Rua, tot
esperant que aquest any la pluja no aparegui i espatlli aquesta gran festa ciutadana, com va passar al 2007. Una cançó
de David Bisbal, Ave María, canviarà de
lletra per fer un homenatge a l’AVE, us
avancem que el títol serà Ave avaria...
En aquesta ocasió, l’arribada del carnestoltes de Sants el dijous 31 de gener
serà l’arribo del Carnaval de Barcelona,
que donarà el tret de sortida a un munt
d’activitats que tindran lloc ﬁns al 6 de
febrer: la rua infantil, el ranxo, l’enterrament, la sardinada popular... Sortiu al
carrer i viviu el Carnaval!
Inscripcions comparses: ﬁns al 24 de
gener
Reunió i sorteig d’ordre
Dilluns 28 de gener
Cotxeres de Sants, 20 h
Reunió tècnica de comparses
Dimecres 30 de gener
Cotxeres de Sants, 20 h
Més informació
www.cotxeres.org

El reconeixement individual va ser per a
la Lluïsa Franch i Plensa, presidenta del
Col·lectiu d’Artistes de Sants, mentre que
el reconeixement col·lectiu va recaure en
l’Associació Catalana Pro Persones Sordcegues.

lacionada amb la cultura i el món associatiu als nostres barris és reconeguda amb
aquest guardó. Destaca pel seu activisme
cultural i per la seva lluita pels drets de la
dona. L’Associació Catalana Pro Persones
Sordcegues, fundada l’any 1999, porta a
terme nombroses activitats per donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu i
les seves famílies, avançant cap a la integració dels afectats.

La llarga trajectòria de la Lluïsa Franch re-

Per molts anys!

Barnasants 2008
Arriba la 13a edició del festival de
cançó d’autor Barnasants: en aquesta ocasió respira una clara vocació
internacional, amb la cloenda del cicle a l’Havana.
Del 10 de gener al 21 de març, el festival
Barnasants oferirà un completíssim cicle de
concerts a diversos espais de la ciutat i de
l’àrea metropolitana, amb un programa que
inclou grans coneguts i noves descobertes
que s’obren pas en el món de la cançó.

BREUS
Contes pintats de Picasso
Activitat del projecte Temps de barri
A les 12 h, al CEIP Cavall Bernat
Diumenge 27 de gener

Assaig en Companyia
A les 20.30 h, al Casinet d’Hostafrancs. Entrada 3 €
Dilluns 11 de febrer

Balls de la gent gran (17 h)
31 de gener, 7 i 21 de febrer
Cotxeres de Sants
29 de gener i 12 de febrer
Casinet d’Hostafrancs

Exposició Després de Nadal, la pau
continua
Col·lectiu d’Artistes de Sants
Al c. Daoiz i Velarde, 30
Fins al 19 de febrer

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99

info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

