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ENTITATS

 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

ENTITATS
El passat mes de juny, el Secretariat va te-
nir dues grans cites amb les entitats associ-
ades. La primera va ser el passat 10 de juny, 
amb la celebració de l’Assemblea general, 
en la qual es van aprovar per unanimitat 
l’informe de gestió i el pla de treball per al 
2008. En aquest marc, 8 noves entitats van 
incorporar-se al Secretariat mentre que 11 
van causar baixa. 

La segona cita, el 18 de juny, va consistir 
en la celebració del Taller de diagnosi, una 
de les accions previstes en el Pla de Parti-
cipació que estem desenvolupant. Aquesta 
jornada, marcada pel debat i la reflexió al 
voltant de l’estat de la participació al Se-
cretariat, va comptar amb més de 60 assis-
tents.

Des de d’aquestes línies volem agrair a to-
tes les entitats la vostra assistència i parti-
cipació i aprofitem per desitjar-vos un bon 
estiu. Us tornarem a saludar des d’aquest 
butlletí al setembre, fins la tornada!

 DIFON EL TEU PROJECTE
Aquest espai podria ser per difondre pro-
jectes, activitats i novetats de la teva entitat, 
envia’ns tota la informació a:
              info@secretariat.cat

Bones vacances!

Qui digui que l’estiu no és un bon mo-
ment per estar 100% en forma és que 
no coneix la programació esportiva 
que ofereixen les instal·lacions d’Atles.

Tant al Poliesportiu Municipal l’Espanya 
Industrial com al de la Bordeta podreu 
trobar-hi un ampli ventall d’activitats per 
a aquest estiu, amb propostes de diverses 
intensitats, per a totes les edats i amb una 
gran disponibilitat horària. Podreu passar 
l’estiu fent esport amb una sessió d’estira-
ments, o  de spinning, també podreu apren-
dre a nedar o a perfeccionar-ne l’estil.

Estigueu atents a les novetats que es pre-
paren per a la propera temporada, a par-
tir de la tardor, a les dues instal·lacions... 
Guanya salut, fes esport! 

Les activitats físiques són d’ús lliure 
per als abonats. Consulteu la dispo-
nibilitat de les activitats aquàtiques.

Atles, programació 
d’estiu

Una de les activitats previstes en el 
Pla de Participació que està desenvo-
lupant el Secretariat va tenir lloc el 
passat 18 de juny: estem parlant del 
Taller de diagnosi, que va comptar 
amb la presència de 47 entitats asso-
ciades i més de 60 assistents.

El Taller de diagnosi celebrat el passat 
mes de juny va ser una sessió per al de-
bat i la reflexió sobre l’estat de la parti-
cipació al Secretariat. Es va seguir una 
tècnica de treball en grup en la qual van 
participar-hi totes les persones assis-
tents, distribuïdes en 6 grups. Entre els 
assistents hi havia una bona presència 
d’entitats associades, així com de mem-
bres de les comissions de treball del Se-
cretariat i personal tècnic: tots van ser 
part activa d’aquest taller participatiu.

En una primera part del taller, cada 
grup va anar extraient valoracions de la 
situació actual del Secretariat, identifi-
cant els diversos elements que faciliten 
la participació i els que la dificulten. 

Posteriorment, hi va haver una segona 
part en la qual tots els grups van posar 
en comú les seves conclusions.

El seguiment tècnic i metodològic va 
anar a càrrec d’E1DOS Dinamització So-
cial, que en aquests moments està rea-
litzant el buidatge de tota la informació 
recollida en les diverses accions realitza-
des en el Pla de Participació del Secreta-
riat i que es recolliran en un informe. A 
finals d’any tindrà lloc una jornada per 
fer la devolució dels resultats obtinguts.

Aquesta fase de diagnosi del Pla de Par-
ticipació permetrà fer una radiografia 
sobre la participació al Secretariat. 

Taller de diagnosi

La Companyia Juvenil de Ballet Clàs-
sic de Catalunya organitza aquest 
estiu la 22a edició d’aquest curs que 
compta amb la presència de figures 
capdavanteres de la dansa.

Dansa clàssica, contemporània i teatre 
musical: aquests són els tres grans blocs de 
treball d’aquest curs de dansa que durant 
el mes de juliol situarà el Casinet d’Hosta-
francs com un referent d’aquesta discipli-
na artística. Es programen diversos grups 

segons l’edat dels participants, des dels 
5 anys fins a persones adultes.

La qualitat del professorat, de gran pres-
tigi tant en l’àmbit nacional com interna-
cional, és garantia per assolir un dels ob-
jectius d’aquest curs: fomentar i ampliar la 
possibilitat d’apropar la dansa als infants, 
joves i persones adultes que busquin en 
aquesta disciplina una forma d’expressió.

La dada

Actuacions a Cotxeres de Sants
             
                 Actuació del treball en curs
Divendres 25 de juliol (20.30 h)
Entrada 3 €

                 Gala d’estiu
Dissabte 26 de juliol (20.30 h)
Entrada 5 €

Curs Internacional de Dansa al Casinet

L’edició del 2007 va comptar amb 
la participació d’alumnes i mestres 
de més de 16 països i de 7 províncies 
d’Espanya.
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ACTIVITATS

Per primera vegada, el projec-
te Temps de barri, temps educa-
tiu compartit mantindrà els patis 
oberts de diversos centres educatius 
durant el juliol.

L’obertura de patis és una iniciativa que 
permet l’ús d’aquests espais fora de l’ho-
rari lectiu dels centres educatius. D’aques-
ta manera, s’amplien les zones lúdiques i 
d’esbarjo per a les famílies, ja que tothom 
pot accedir-hi lliurement. 

Aquest mes de juliol es mantindrà el servei 
de patis oberts, feu un cop d’ull als horaris: 

                 IES Joan Coromines
Dilluns, dimecres i dijous de 17.30 h a 
19.30 h 
Dissabtes d’11 h a 14 h

 CEIP Barrufet 
Divendres de 17 h a 20 h 
Dissabtes d’11 h a 14 h

 Grup Escolar Lluís Vives 
Dissabtes de  16 h a 19 h 
Diumenges de 10 h a 13 h

Continuen els patis 
oberts al juliol Sempre amb l’objectiu de mantenir 

viva la nostra llengua, s’ha organit-
zat un taller de català adreçat a per-
sones que desconeixen completa-
ment  l’idioma.

Aquest taller, organitzat per la Universitat 
Lliure d’Estiu i amb la col·laboració de la 
CAL, oferirà la possibilitat de fer una pri-
mera presa de contacte amb el català a per-
sones que no en tinguin cap noció. El taller, 
de 20 hores de durada i totalment gratuït, 
va començar el passat 30 de juny i finalitza-
rà l’11 de juliol. 

Hem parlat amb Jordi Esteban, professor 
del taller, que ens comenta que “l’objectiu 
és afavorir que totes aquestes persones pu-
guin participar en la vida del nostre país, 
estimular-los a començar a entendre i par-
lar català”. 

Partint de zero, l’aprenentatge començarà 
amb elements de contacte com saber dir 
”bon dia”, o “com estem?”, treballant la 

llengua parlada i posant en pràctica elements 
auditius i orals.
Centre Social de Sants (Olzinelles, 30)
Del 30 de juny al 4 de juliol i del 7 a 
l’11 de juliol,  de 19 a 21 h

Inscripcions: Centre Social de Sants 
o  unilliure@gmail.com

Una altra opció per a aprendre ca-
talà la trobareu al Consorci per a 
la Normalització Lingüística, que 
ofereix cursos bàsics gratuïts de 
català durant tot l’any.
www.cpnl.cat

Català per a nouvinguts 

Les Aules Obertes, que centren les 
seves activitats d’octubre a juny, són 
una proposta de formació per a la gent 
gran i un camí per la relació social.

Les Aules Obertes de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta organitzen conferències d’una 
gran diversitat de temes, sortides arreu 
de Catalunya, recitals, audicions musicals, 
projeccions... En definitiva, posen a l’abast 
de la gent gran una bona oferta cultural 
cada setmana.

Cada barri té la seva aula i cadascuna el seu 

dia d’activitat: els dijous a les 17.30 h de la 
tarda és el dia de l’aula de Sants, ubicada 
a la Parròquia dels Dolors. L’aula oberta 
d’Hostafrancs celebra les seves activitats 
els dimarts a les 17 h a la Parròquia del 
Sant Àngel Custodi i, per acabar, l’aula 
de la Bordeta té la seva cita setmanal els 
dilluns a les 18 h a la Parròquia de Sant 
Medir. 

Si encara no les heu tastat, ja podeu anar 
fent plans per a l’octubre. I per als que ja 
sou persones veteranes en aquesta expe-
riència, enhorabona per l’èxit! 

Què trobareu a les Aules Obertes?

A partir de l’octubre, els centres cí-
vics Cotxeres i Casinet reprendran 
la programació d’exposicions artís-
tiques.

L’aparador del Casinet i la sala d’exposici-
ons de Cotxeres tornaran a ser espais d’art 
a partir de l’octubre. Des que es va obrir 
el període de recepció de sol·licituds, s’han 
rebut 17 propostes artístiques per configu-
rar la programació d’exposicions, que ja 
ha quedat tancada per al període octubre 
2008-febrer 2009. 

Les exposicions artístiques seran de tèc-
niques molt diverses: fotografia, collage, 
aquarel·la, oli, escultura... Així mateix, el 

Col·lectiu d’Artistes de Sants també ex-
posarà en aquests espais d’art. No us les 
perdeu!

Si vols exposar...

Exposicions a Cotxeres-Casinet

Fes arribar la teva proposta a: 
Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53) 
Cotxeres de Sants (Sants, 79)

 BREUS
Tertúlia del Batibull
La cuina de les àvies a la cuina avant-
guardista d’avui.
Cotxeres de Sants, Sants, 79
Dijous 10 de juliol,  19.30 h

Assaig en Companyia
Casinet d’Hostafrancs. 
Entrada 3€
Dilluns 7 de juliol,  20.30 h

Cinema a la fresca
10 de juliol: La suerte está echada
17 de juliol: Persépolis
24 de juliol: 14 kilómetros
Passatge Fructuós Gelabert,  22 h
Entrada gratuïta


