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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La 8a edició de Firentitats ja està en 
marxa i es presenta amb dues nove-
tats molt remarcables: la mostra du-
rarà només un dia i la ubicació serà 
la carretera de Sants.

Tot i que encara queden diversos aspectes 
per definir, Firentitats comença a prendre 
forma. La 8a edició de la mostra té una 
carta de presentació immillorable: les en-
titats ocuparan el 6 de juny la carretera, 
entre Plaça de Sants i Moianès, convertint 
aquest eix neuràlgic en un gran passeig de 
les associacions. 

Aquest canvi de format respon a la volun-
tat de les entitats d’aconseguir la màxima 
visualització, de manera que la ciutadania 
pugui conèixer de primera mà la tasca que 
desenvolupen les associacions dels nos-
tres barris. 

Les entitats po-
dran ser presents 
a la mostra amb 
dues modalitats: 
amb carpes, que 
s’ubicaran al cen-
tre de la carrete-

ra, o bé amb plafons informatius. A més, 
hi haurà escenaris en els quals es progra-
maran diverses activitats i també una zona 
lúdica específica per a activitats infantils. 

El proper dimarts 31 de març es farà una 
reunió informativa sobre aspectes orga-
nitzatius de la mostra i, a més, es farà el 
sorteig d’ubicació de les carpes. Aquest 
mateix dia finalitzarà el termini per a la 
presentació d’activitats per part de les 
entitats que participin a Firentitats. De 
moment, més de 70 entitats han confir-
mat la seva participació a la mostra.

6 de juny: les entitats ocupen la carretera de Sants

Coincidint amb Firentitats, les en-
titats de cultura popular organitzen 
Fes-te al carrer, que arribarà carre-
gat d’activitats com per exemple la 
24a Trobada de Gegants de Sants, 
ballades de sardanes, trobada de 
puntaires, actuacions castelleres i un 
correfoc al vespre per tancar la jor-
nada. 

Molt possiblement, els castells es po-
dran fer davant de la seu del Distric-
te, en una imatge inèdita als nostres 
barris. Aquest espai possiblement 
també acollirà altres mostres de cul-
tura popular i tradicional catalana 
integrades dins de Fes-te al carrer.

I també... Fes-te al carrer!

El Secretariat al Consell 
de Ciutat

El Secretariat ha renovat l’elecció per con-
tinuar estant en el Consell de Ciutat, l’òr-
gan màxim de participació de la ciutat de 
Barcelona, amb el suport de les seves enti-
tats associades i el de les altres coordinado-
res. La nostra participació intenta conciliar 
el binomi barri/ciutat per seguir demos-
trant que la ciutat es basteix des de la suma 
de les aportacions dels seus barris.

L’emblemàtica escola Barrufet (ara 
CEIP Barrufet) que al llarg de la seva 
història tant va canviar de casa i que 
finalment es van instal·lar a l’antiga 
fàbrica del Vapor Vell, ja compleix 
40 anys!!

La festa va començar el passat 15 de setem-
bre: el dia d’inici de les classes, els alumnes 
van ser rebuts amb xerinola per comme-
morar l’esmentat aniversari. Ara es reprèn 
la festa amb un seguit d’activitats de tota 
mena que duraran des del dia 12 de març 
fins al mes de juny amb una festa de fi de 
curs. 

L’eix principal que mou l’exposició i la xer-
rada de la inauguració del dia 12 té una defi-
nició molt clara: utilitzar tota l’energia i els 
coneixements acumulats durant aquests 40 
anys per preparar la gent del futur, els que 
hauran de veure cara a cara el segle XXI.

Com hem comentat, ara l’escola s’ubica als 
equipaments de l’antiga fàbrica del ”Vapor 
Vell” i no va ser fàcil aconseguir-ho. El mo-
viment veïnal va moure’s primer perquè 
l’edifici no anés a terra i anys després per-
què l’Escola Barrufet hi tingués la seva seu.
Enhorabona!

Barrufet compleix 40 anys!!
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COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

Si esteu realitzant algun projecte o ac-

tivitat interessant i voleu que ens en 

fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat

ENTITATS ACTUALITAT

AGENDA
Reunió de Firentitats

Reunió informativa i sorteig d’ubicació 

de carpes. Data límit per a la presen-

tació d’activitats. Cotxeres de Sants 

(sala d’actes): dimarts 31 de març

Els centres cívics són espais de con-
vivència i creativitat en els quals 
es realitzen activitats innovadores: 
l’exposició Barris creatius destacarà 
100 activitats i projectes que es des-
envolupen als barris la ciutat, no us 
la perdeu!

Els centres cívics han impulsat conjunta-
ment aquesta exposició amb dos objectius: 
mostrar la vitalitat dels barris i de les enti-
tats i, a més, potenciar l’ampli ventall d‘ac-
tivitats i iniciatives que es fan en aquests 
equipaments.

Aquesta exposició s’estructura en dos 
grans vessants: les expressions artístiques 
i la convivència. Els nostres barris també hi 
seran presents amb cinc projectes: el pro-
grama Xerrem, l’Open Internacional d’Es-
cacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta com 
a innovació tecnològica, l’entitat 9 ARD, 
l’activitat Assaig en Companyia i la mostra 
de curtmetratges de la Marató de Cinema 
Fantàstic i de Terror.

Us convidem a visitar aquesta exposició i 
descobrir alguns dels projectes més inte-
ressants que s’estan fent a la ciutat.

Plaça Universitat
Del 25 d’abril al 17 de maig

Exposició Barris creatius

Dissabte 28 de març a les 11,30 h tindrà 
lloc una festa per la consecució del pas-
satge de Montserrat de Andrés, una ferma 
defensora de la igualtat de les persones 
en el vessant de la supressió de barreres 
arquitectòniques. La festa es clourà amb 
la descoberta d’una placa. El passatge de 
Montserrat de Andrés és al barri d’Hos-
tafrancs, entre els carrers de Farell i Sant 
Pere d’Abanto. 

Properament un carrer dels nostres 
barris portarà el nom de Montserrat 
de Andrés, en reconeixement a la 
seva trajectòria compromesa i acti-
va per una societat més igualitària.

Recordant la Montserrat 
de Andrés

Aquest documental, que recorda la 
repressió que van patir els mestres 
després de la guerra civil, es projec-
tarà al Casinet d’Hostafrancs, l’en-
trada és gratuïta.

Dimecres 1 d’abril, a les 19,30 hores, es pro-
jectarà el documental La escuela fusilada al 
centre cívic Casinet d’Hostafrancs. Aquest 
acte coincideix amb el 70è aniversari del 
final de la guerra civil, que el Secretariat 
d’Entitats vol recordar, especialment des 
del vessant educatiu. Al final de la pel·lícula 
hi haurà una taula rodona.

Projecció de La escuela 
fusilada

A mitjans de febrer, nombroses en-
titats culturals dels nostres barris 
es van reunir amb una finalitat co-
muna: impulsar conjuntament una 
revista cultural als nostres barris.

Amb un objectiu comú, fer possible una 
publicació cultural, més de 30 entitats 
han mostrat el seu suport a la proposta, 
encapçalada pel Col·lectiu d’Artistes de 
Sants. Aquesta iniciativa, que suposaria 
un element de coordinació per a les enti-
tats culturals, s’ha de continuar madurant 
per definir tots els aspectes que l’han de 
fer possible: continguts, format, periodi-
citat, consell de redacció, finançament, 
distribució...

En aquesta primera fase, s’ha constituït 
una comissió de treball, formada per 6 
entitats, que es reunirà de manera per-
manent durant dos mesos per definir les 
característiques de la publicació i la viabi-
litat. Posteriorment, cap a finals d’abril, es 
farà un plenari amb les entitats culturals 
associades al Secretariat per compartir les 
conclusions obtingudes per la comissió.

A banda de la publicació cultural, la comis-
sió de treball apunta la possibilitat d’im-
pulsar la 2a Trobada de les Arts de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, com a activitat 
aglutinadora i coordinada de les entitats 
culturals que formen el Secretariat.

Un altaveu per a la cultura

Curs de directors/es de lleure
Després del curs de monitors en el lleure 
del Nadal, aquesta Setmana Santa arriba 
un curs per a directors.

El 4 d’abril començarà al Casinet un curs intensiu 
per a directors/es de lleure, organitzat per Temps 
de Barri i les entitats de lleure de Sants. Si hi esteu 
interessats, podeu inscriure-us a Cotxeres.

El títol obtingut és homologat per la Secretaria 
General de Joventut.


