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NOTÍCIES DESTACADES

Arriba la Rumba de Sants

Renovació d’espais 
El Poliesportiu Municipal l’Espanya In-
dustrial estrena nova temporada amb 
la renovació d’espais a la instal·lació.

L’espai destinat a les activitats dirigides 
del poliesportiu de l’Espanya Industri-
al ha canviat totalment de fesomia. Com 
a resultat d’aquesta actuació, s’han creat 
dues sales per a les activitats dirigides i un 
tercer espai per als estiraments, de mane-
ra que la temporada arrenca amb una am-
pliació d’un 30% de la programació espor-
tiva gratuïta per als abonats i abonades.

Una altra novetat és la posada en marxa 
dels cursos de ioga, pilates i tai-txi, acti-
vitats molt sol·licitades actualment ja que 
treballen la unitat “cos i ment”. 

Amb la col·laboració de:

La programació de tallers de Casinet-
Cotxeres, que va iniciar-se la setmana 
del 6 d’octubre, guanya els nous es-
pais d’aquest equipament remodelat.

Després de dos anys i mig d’obres i una 
completa remodelació interior, obre de 
nou les seves portes aquest edifici. L’en-
trada es fa per la plaça de Bonet i Muixí 
i compta amb una nova sala d’actes per a 
160 persones, sis sales de reunions de petit 
format  i la renovació del gimnàs, la cuina i 
altres sales per a tallers.

L’edifici en si ha guanyat uns 300 metres qua-
drats útils i acull les activitats ordinàries del 
centre i tot el programa de gent gran del casal.

Tel. 93 256 39 70

Obert l’edifici de tallers a 
Cotxeres

El proper dijous 30 d’octubre a les 
19 h es presentarà aquesta iniciativa 
a la Biblioteca del Vapor Vell.

La Plataforma pel Soterrament de les Vies, 
quatre entitats més i un seguit de persones 
que van des del seu inspirador, Llorenç 
Gasset, fins als cantants Núria Feliu i 
Gonçal, donen cos a la Rumba de Sants 
per fer arribar un missatge directe, amable 
i simpàtic al que defineixen com a “política 
de fets consumats de les administracions”. 
Aquesta és la torna:

“A Sants n’estem farts de tanta incompe-
tència. Sants és un barri molt maco però 
ens el volen destrossar. Que es soterrin ja 
les vies, no volem aquest calaix ni que l’es-
tació es reformi només per especular”

La podeu veure i sentir a www.youtube.com

El proper diumenge 19 d’octubre, els 
Borinots celebraran la seva diada 
amb l’objectiu de fer el salt a les co-
lles de 9 pisos. Aneu a fer pinya a la 
plaça Bonet i Muixí i celebreu el 15è 
aniversari dels Castellers de Sants! 

Després de mesos d’assajos i molta prepa-
ració i d’una temporada notable amb un 
gran domini a plaça de la “tripleta” (dos 
de vuit amb folre, tres de vuit i quatre de 
vuit), els Castellers de Sants afronten la 
seva Diada amb la mirada posada en el 
3de9 amb folre, un castell dificilíssim no-
més a l’abast de les grans colles. 

En cas d’aconseguir-ho, els Castellers de 
Sants serien la primera colla en molts anys 
que passarien de colla de 8 a fer castells de 
9 pisos, un magnífic regal per al 15è ani-
versari dels grisos. 

Tot sembla preparat per a la gran cita, 
com ho demostra l’assoliment del 2de8 
amb folre, castell que marca la frontera 
entre els castells de 8 bàsics i els castells 
de gran dificultat. Tant és així, que la colla 
ha fet una crida als simpatitzants i amics 
per col·laborar en la consecució del 3de9 
amb folre, amb 2 assajos especials oberts 
a tothom (10 i 17 d’octubre, a les 22 h al c. 
Comtes de Bell-lloc, 84).
Més informació: www.borinots.cat

La Diada més castelleraAquest mes de setembre, la nova tempo-

rada de cursos i tallers de Cotxeres-Casi-

net ha registrat més de 3.100 inscripcions, 

una xifra que dóna compte de l’extensa i 

variada programació formativa que s’hi 

ofereix. Cal remarcar que la finalització 

de les obres de remodelació d’un edifici de 

Cotxeres ha permès l’ampliació de l’oferta 

de cursos.

En l’àmbit esportiu, les instal·lacions de 

l’Espanya Industrial i de la Bordeta han 

incrementat notablement el nombre 

d’abonats i abonades coincidint amb l’inici 

de la temporada.

Ens trobem davant de dues evolucions 

ascendents que comparteixen punts co-

muns: innovació i atenció a les últimes 

tendències, qualitat formativa, diversifica-

ció de la programació i vocació de servei. 

Continuem!
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COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

ENTITATS ACTIVITATS

Si esteu realitzant algun projecte o ac-

tivitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat

Aquesta activitat suma ja 10 edici-
ons als nostres barris mantenint 
l’objectiu del primer dia: fomentar 
la llengua i la cultura catalanes. 
Sortiu al carrer i gaudiu-ne!

El Correllengua és a punt d’arribar, la cita 
serà el proper dissabte 25 d’octubre a la 
Plaça de Sants. Aquest serà l’espai en el 
qual se centralitzaran la majoria de les ac-
tivitats, que són obertes a tota la ciutada-
nia i que tenen com a elements principals 
la festa i la reivindicació.

Cultura popular, titelles, contacontes, mos-
tra d’entitats, concerts, la construcció d’un 
mosaic... Com a novetat, aquest any el 
Correllengua ha comptat amb una comis-
sió organitzadora formada per 16 entitats. 
Aquesta suma d’esforços s’ha valorat molt 
positivament i, per tant, tot fa preveure que 
se seguirà aquest model organitzatiu en 
properes edicions.

Correllengua 2008

Cros Popular de Sants

Diumenge 2 de novembre, 10 km, 
un màxim de 1.300 participants, 
30a edició... Estem parlant del Cros 
Popular de Sants.

Ja és tot un clàssic de la tardor: el Cros 
Popular de Sants, organitzat per l’entitat 
Camins Esportius de Sants, obrirà les ins-
cripcions a partir del 13 d’octubre. La bona 
marxa d’aquesta activitat ha fet créixer el 
sostre de participants per primera vegada 
fins als 1.300 corredors.

Una altra novetat d’aquesta edició és la mo-
dalitat de cursa adaptada per a discapaci-
tats intel·lectuals, que se suma a les curses 
infantils de 0 a 6 anys i a la de 7 a 14 anys. 
Aquestes tres categories recorren distàncies 
inferiors a la cursa per a adults, que comple-
ta un recorregut total de 10 km amb inici i 
final a la Rambla Brasil. Bona cursa!

Inscripcions: del 13 al 31 d’octubre
Presencial: Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Internet: www.atletisme.cat

Curs de gestió multicultural i intervenció en immigració

La immigració des d’un nou enfoca-
ment: us presentem un curs gratuït en 
el qual s’ofereix una formació trans-
versal en matèria d’immigració. 

Aquest curs que començarà el 9 d’octubre 
explicarà, de forma didàctica, noves pro-
postes en relació amb la immigració poc 
conegudes a Catalunya i que ja han do-
nat bons resultats a països com Canadà i 
Suècia. Aquestes pautes poden posar-se 
en pràctica en la quotidianitat d’entitats, 
escoles, esplais, ajuntaments...

El curs consta de 90 hores i s’estructura 
en tres blocs de 30 hores cadascun: este-
reotips i nou enfocament; tècniques de 
gestió d’àmbits diversos i cultures de les 
minories ètniques.

Aquest curs és itinerant i ja ha visitat di-
versos punts, com ara els barris de la Sa-
grada Família i Collblanc. Simultàniament 
a l’edició de Sants, Sant Boi de Llobregat 
i Cornellà de Llobregat també acolliran el 
curs durant aquesta tardor.

Està organitzat per la CONFAVC en col-
laboració amb el Centre Social de Sants.

Inici del curs: Dijous 9 d’octubre de 2008
Horari: Tots els dijous de 19 a 22 h
Lloc: Sala de Conferències. Cotxeres de Sants 
Preu: Gratuït

INSCRIPCIONS: Centre Social de 
Sants. Tel. 93 331 10 07 (de 18 a 21 h)

Més informació: www.confavc.org

BREUS
Grans artistes, grans espectacles
Música, teatre i dansa per a la gent gran. 
Activitat gratuïta
Casinet d’Hostafrancs, a les 18 h.
El show de Lolita
Dissabte 18 d’octubre

Ball de la gent gran (17 h)
Casinet d’Hostafrancs: 14 i 21 d’octubre
Cotxeres de Sants: 23 d’octubre

Art en família (Temps de barri)
      -Actuació i tallers de percussió
AMPA del CEIP Miquel Bleach
Dissabte 11 d’octubre, a les 12 h
           -Actuació de màgia 
Escola Lloret
Dissabte 18 d’octubre, a les 12 h

La Colla de Diables Guspires de Sants 
organitza la tercera edició d’aquesta 
activitat lúdica i festiva, voleu saber-
ne més coses?

El 25 i 26 d’octubre, l’entorn de les Cotxeres 
de Sants bategarà d’activitat de la mà de la 
Nit de Bruixes. Com a plats forts de dissab-
te, trobareu un petit mercat medieval amb 
nombroses parades d’artesans i, ja al ves-
pre, la Invocació de les Bruixes i un correfoc 
amb la presència de 10 colles convidades 
donaran pas a un concert.

La cultura popular serà l’ingredient princi-
pal de les activitats de diumenge, amb tra-
bucaires, gegants, bastoners i castellers. 
Deixeu-vos seduir per la màgia i la 
tradició de la Nit de Bruixes!

Nit de Bruixes


