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Aquest mes de març, dues instal·lacions
esportives del territori celebren l’aniversari: es compleixen els 15 anys de la
inauguració del Poliesportiu Municipal
l’Espanya Industrial i també el primer
aniversari del Poliesportiu Municipal la
Bordeta. Aquests dos equipaments, gestionats pel Secretariat d’Entitats, posen
a l’abast de la ciutadania unes installacions de qualitat i una àmplia programació esportiva.
L’Espanya Industrial és tot un referent
dels grans espais esportius multidisciplinars de la ciutat, fruit dels Jocs Olímpics. En aquests anys s’han ampliat i renovat les instal·lacions i s’ha incrementat
la carta de serveis. El poliesportiu de la
Bordeta, amb un increment fulgurant
d’abonats en el seu primer any de funcionament, se situa com una instal·lació
jove que compta amb tota l’experiència
de gestió adquirida durant 15 anys.
Més d’11.000 abonats conﬁen en aquests
equipaments per practicar esport, fer salut i estar en forma, a banda de totes les
entitats, clubs esportius i centres educatius que també en fan ús. Per molts
anys a tots!
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Cap a un nou model del Correllengua
Des de fa nou anys, el Correllengua ha estat una activitat present a
Sants, Hostafrancs i la Bordeta de
la mà del nucli local de la CAL (Coordinadora d’Associacions per la
Llengua). Ara se’n planteja un canvi de model organitzatiu en el qual
les entitats teniu molt a dir-hi.
El Correllengua és una activitat de caràcter anual que s’estén per tot el domini
lingüístic català per reivindicar la llengua
i cultura catalanes, és una activitat rellevant culturalment i amb gran arrelament, com ho demostren els prop de 400
actes organitzats amb motiu d’aquesta
jornada.

planteja un canvi de format del Correllengua, fent-lo més participatiu i
comptant amb la creació d’un comitè
organitzador format per aquelles entitats que vulguin participar-hi i treballar
coordinadament amb altres associacions.

Als nostres barris, l’any passat se’n va celebrar la 9a edició, amb una diada conﬁgurada per diversos actes oberts a la ciutadania. L’objectiu és comú en totes les
activitats: mostrar la vitalitat del català i
fomentar la cultura catalana.

El Secretariat ha recollit aquesta demanda i la fem extensiva a totes les
entitats associades perquè valoreu la
possibilitat de formar part de l’organització de la propera edició del Correllengua, que se situarà a la tardor.

Un nou format
L’entitat organitzadora de l’activitat, la
CAL de Sants, Hostafrancs i la Bordeta,

Reunió informativa
Dimecres 9 d’abril a les 19 h Cotxeres
de Sants

Obre portes el Casal de gent gran de Cotxeres

Subvenció d’Acció
Ciutadana
La Secretaria d’Acció Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya ha convocat les
subvencions per a entitats que desenvolupin aquest tipus de programes d’actuacions comunitàries i cíviques (abans
Benestar i Família). Podeu passar per
l’administració del Secretariat a recollir
la convocatòria i els impresos per cursar-ne la sol·licitud.
El termini de sol·licituds ﬁnalitzarà el proper 7 d’abril.

El passat 18 de febrer es va posar en
marxa el Casal de gent gran de Cotxeres, estrenant un espai renovat
amb múltiples sales per a activitats
i tallers.
Després d’un període d’obres de remodelació, s’ha posat en marxa aquest equipament per a la gent gran. Aquesta és
una primera fase de la renovació de tot
l’ediﬁci, que més endavant es completarà amb l’obertura de diversos espais que
acolliran bona part dels cursos i tallers de
Cotxeres-Casinet.

Voleu que la vostra entitat rebi aquest
butlletí per correu electrònic?

Horari provisional: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Només cal que ens ho demaneu:
info@secretariat.cat

Telèfon: 93 256 39 60
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ACTIVITATS

Futbol sala i molt més

L’ACE Sansur, en col·laboració
amb el projecte Temps de barri, desenvolupa des de l’octubre
de l’any passat una iniciativa que
apropa el futbol sala a l’alumnat de
tres escoles públiques del territori,
amb més de 80 participants.
Des de fa uns mesos, l’alumnat dels CEIP
Perú, Miquel Bleach i Francesc Macià té
la possibilitat de participar en una activitat que té molt d’èxit: una extraescolar
de futbol sala. A la tarda, just després de
l’horari lectiu, és el moment del futbol
sala. Sota la direcció d’un monitor, els
infants aprenen les tàctiques d’aquest
esport i molt més: l’educació en valors,
el respecte, la cooperació, el treball en
equip...
Segons Juli Pomareda, president de
l’ACE Sansur, “aquest projecte ens fa
molta il·lusió, és una eina de promoció
esportiva i també de convivència que ha
generat moltes complicitats”. El suport
de les direccions de les escoles, de les
AMPA i d’altres entitats és una peça clau
del projecte.
La ﬁnalitat no és la competició, ja que no
participen en cap torneig, tot i que sovint
s’organitzen partits entre les escoles del
projecte, unes trobades que desperten
passions entre els més menuts!
Si vols participar-hi...
Seran ben rebudes les col·laboracions de
monitors que tinguin nocions de futbol
sala, si voleu participar-hi podeu trucar
al 678 704 004.
La continuïtat del projecte
La bona acollida fa que la propera temporada es vulgui ampliar la iniciativa a la
resta d’escoles públiques del territori.

Assaig en Companyia
La Companyia Juvenil de Ballet
Clàssic de Catalunya ofereix des
del juny del 2006 unes sessions artístiques de petit format que ja són
una cita ineludible per a molts per
la seva qualitat i innovació, coneguem-les!

cia, han passat per l’escenari del Casinet
ballarins professionals, exalumnes de
“la Companyia”, malabaristes, músics,
cantants, poetes....Tot plegat dóna com
a resultat un muntatge artístic fresc i de
qualitat que cada dilluns sedueix més
persones.

El primer dilluns de cada mes se celebra
l’Assaig en Companyia al Casinet d’Hostafrancs, una sessió d’una hora de durada en la qual es presenten petites peces
artístiques de diverses disciplines: dansa,
música, poesia, teatre... Cada actuació,
d’uns deu minuts, és una petita creació
que pot ser una gran descoberta.

Si vols proposar una actuació per participar a l’Assaig en Companyia, pots trucar
al 656 852 177.
Propera actuació: dilluns 7 d’abril
(20.30 h)
Entrada: 3 €

Segons el director d’aquesta proposta,
Enrique Pérez-Cancio, “la diversió està
assegurada, es respira una complicitat
molt especial entre el públic”. El bocaorella ha funcionat en aquesta activitat
que cada vegada reuneix més assistents.
Pel que fa a les actuacions, estan obertes
a la participació d’aquells artistes que
vulguin prendre part d’aquesta experièn-

Tornen els tallers!
Un curs de ceràmica, de danses orientals, de cuina àrab, d’informàtica,
d’italià per a principiants... Aquesta
és una petitíssima mostra dels cursos
i tallers de Cotxeres-Casinet, la inscripció per als nous alumnes va començar l’11 de març!

i nous cursos com un monogràﬁc d’arrossos
o un d’internet. La programació s’amplia i
es diversiﬁca per oferir un ampli ventall de
possibilitats als usuaris, també podreu trobar-hi activitats especialment pensades per
als infants i el jovent. Descobriu els cursos
programats d’abril a juny i gaudiu-ne!

Arrenca el tercer trimestre de la temporada
de tallers amb moltes propostes interessants

Més informació:
www.cotxeres.org/tallers

Exposicions a CotxeresCasinet
A partir del 25 de març començaran a recollir-se propostes d’exposicions artístiques per a les sales
d’aquests dos centres cívics.
El proper mes d’octubre s’ha previst la reobertura de la sala d’exposicions de Cotxeres de Sants i de l’aparador del Casinet
d’Hostafrancs. Aquesta és una bona notícia per a tots aquells artistes interessats a
mostrar la seva obra.
Presentació de sol·licituds: Cotxeres

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

de Sants i Casinet d’Hostafrancs.
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