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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El marc de l’auditori de les Cotxeres de 
Sants novament aplegarà les entitats 
corals dels nostres barris.

La Trobada de Cant Coral és un esdeveniment 
cultural que té com objectiu principal aplegar 
dins d’un concert unitari totes les entitats co-
rals del nostre territori.

Aquesta activitat, organitzada per les en-
titats corals del Districte, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta i produïda per Cotxe-
res-Casinet, és una cita ineludible. En aquest 
concert  podrem gaudir del cant coral inter-
pretat per onze entitats, amb la col·laboració 
de la Banda de música del Prat de Llobregat.

Les formacions participants són: la Coral Cor 
Alegre, Coral Església Evangèlica d’Hosta-
francs, Societat Coral La Floresta, Coral La 
Moreneta, Coral La Vinya de Sants, Coral 
Oscus, Coral Rosa d’Abril, Coral Sant Jordi 
(Leiva), Coral Sant Medir, Orfeó Atlàntida i 
Orfeó de Sants.

El concert es dividirà en tres blocs, el ter-
cer serà interpretat per totes les corals 
conjuntament.

Lloc: Auditori Cotxeres de Sants.   
Dia: Dissabte, 9 de maig del 2009
Hora: 19 h
Entrada: Gratuïta

El 9 de maig, Trobada de Cant Coral 

Aquest és un projecte que neix d’una 
iniciativa ciutadana i que promouen 
Sants 3 Ràdio i el Secretariat d’Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

La idea és recuperar memòries personals 
de la història dels nostres barris, segur que 
n’hi ha moltes d’inèdites i que seran d’un 
gran interès per a tothom que les escolti. 
Els organitzadors ho descriuen d’aques-
ta manera: els teus records personals, la 
nostra memòria col·lectiva.

Es vol crear un arxiu fonogràfic d’expe-
riències viscudes al barri abans de l’any 
1945, de la teva pròpia veu, des del teu 
propi punt de vista. Si ja vivies als barris 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta abans 
d’aquest any i vols parlar del període an-
terior a la República, de la República, la 
guerra civil o la postguerra, ens pots tru-
car al 93 291 87 01 (Cotxeres de Sants) i 
concertaríem una entrevista per poder en-
registrar els teus records.

Enregistrem la memòria 

Els teus records personals, la nostra memòria col·lectiva
Si ja vivies en els barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta l'any 1945 (o coneixes algú que hi 
vivia), volem crear un arxiu fonogràfic d'experiències viscudes en el barri abans d'aquell any, ja 
sigui del període anterior a la República, la República, la guerra civil o la postguerra.

Vivies al barri abans 
             de l’any 1945 ?

Ens pots trucar al:
93 291 87 01 (Cotxeres de Sants)

i  concertar íem una entrevista per poder enregistrar els teus records.

Una iniciativa de:

Les entitats de lleure de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta preparen una 
activitat conjunta oberta al barri.

L’organització ens presenta aquesta activi-
tat com un viatge per les cultures del barri. 
El proper dissabte 9 de maig arribarà el 
RodaSants, una activitat fruit de la coor-
dinació que Temps de Barri conforma amb 
totes aquestes entitats. 

L’epicentre serà a la plaça de Bonet i Muixí i 
espais adjacents, amb un recorregut d’activi-
tats inspirades en les diferents cultures que 
viuen als nostres barris: jocs del món, tallers 
i manualitats, jocs de taula, esports tradicio-
nals de tot arreu, racó gastronòmic, la haima 
dels contes, tabalers, taller de ràdio amb Sants 
3 Ràdio i cloenda amb un grup d’animació.
Hora: de 16 a 20 h
Lloc: Plaça Bonet i Muixí

Vine al RodaSants!

El dissabte 16 de maig novament els 
comerços de Sants i de Creu Coberta 
sortiran al carrer.

Aquesta ja és la quarta mostra que organit-
zen conjuntament els comerços de Sants i 
Creu Coberta. Tot i que l’any passat la plu-
ja va suspendre la tercera edició, enguany 
ja està tot a punt per tancar el trànsit rodat 
i tornar a convertir la “carretera” en un es-
pai totalment dedicat a la ciutadania.

A part de la mostra de la majoria de les bo-
tigues de l’eix Sants-Creu Coberta, també 
hi haurà diverses activitats perquè pugueu 
gaudir d’una jornada rodona.

Esperem que el bon temps ho faci tot ben 
lluït!

Mostra de Comerç al carrer Arriben mesos de ritme intens per al 
teixit associatiu, amb activitats de llar-
ga trajectòria com la Trobada de Cant 
Coral o la Mostra de Comerç al Carrer 
que conviuen amb activitats i projectes 
de creació recent com l’arxiu fonogràfic 
d’experiències o el RodaSants, una acti-
vitat que aglutina les entitats d’educació 
en el lleure. 

Ja al mes de juny, Firentitats serà el gran 
aparador associatiu dels nostres barris, 
en una jornada oberta a la ciutadania. 
Sortiu al carrer i gaudiu-ne!

Calendari molt intens
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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

ENTITATSACTUALITAT

BREUS

Els poliesportius de l’Espanya Indus-
trial i de la Bordeta estrenen un nou 
servei d’entrenador personal.

Seguint la línia d’implementació de noves 
prestacions per als abonats, aquests poli-
esportius ofereixen un nou servei adreçat 
a aquelles persones que volen una atenció 
personalitzada en el seu entrenament: es-
tem parlant de l’entrenador personal.

Aquesta és una opció molt indicada per 
adaptar l’exercici físic a les necessitats de 
cada usuari, amb programes d’entrena-
ment fets a mida. 

Nou servei d’entrenador 
personal

Per primera vegada, la comissió or-
ganitzadora del Correllengua propo-
sa un concurs de cartells. Fes volar 
la imaginació i plasma les teves idees 
en un cartell, la teva proposta pot ser 
la imatge del Correllengua ’09.  

El Correllengua és una 
proposta per a la de-
fensa i promoció de la 
llengua catalana, trans-
versal, oberta, partici-
pativa i popular, que té 
com a objectiu fomen-
tar l’ús social de la llen-
gua en tots els àmbits.

Aquesta iniciativa, sorgida de la societat 
civil catalana, tornarà a reeditar-se aques-
ta tardor als nostres barris. 

Premi. Edició de l’obra guanyadora 
Termini de presentació: De l’1 al 8 de 
juny del 2009
Lloc de presentació: Cotxeres de Sants
Veredicte: A partir del 15 de juny a
www.secretariat.cat

Concurs del Cartell 
Correllengua ‘09 El proper dia 27 d’abril, Bomberos 

humanitarios prepara una nova ex-
pedició a Bielorússia.

L’hospital infantil de Minsk, capital de Bi-
elorrússia, és el destí de la sisena ambulàn-
cia que l’entitat Bomberos Humanitorios 
portarà a aquest país afectat per l’accident 
nuclear de Txernòbil. 

Bomberos humanitarios

      Convocatòria de subvencions
Dept. de Benestar i Família. 
Termini: 24 d’abril del 2009.
Podeu recollir els impresos de sol·licitud 
al Secretariat o descarregar-los de 
www.gencat.net/governacio-ap

Lloc:  CaixaForum 
Dia: 20 d’abril
Hora:19 h. Entrada gratuïta

Amb motiu de la commemoració del 
50è aniversari, l’Esbart Ciutat Com-
tal inaugurarà una exposició anome-
nada Records a escena. 

En aquesta exposició po-
dem trobar una mostra 
de la trajectòria de l’es-
bart com a entitat social 
i cultural i del seu com-
promís amb la cultura 

catalana durant aquests 50 anys. També 
s’hi pot descobrir la tasca desconeguda que 
comporta  la dansa: la disciplina, el treball 
i la creació. 

L’exposició s’inaugurarà el dia 21 d’abril i 
la podreu visitar fi ns al 9 de maig a la sala 
d’exposicions de les Cotxeres de Sants.

També a Cotxeres, a l‘edifi ci de la plaça 
Bonet i Muixí, el dia 25 d’abril a les 19 h 
es farà una conferència sota el títol La im-
portància de l’associacionisme a les grans 
ciutats a càrrec de Jordi Clausell i el dia 9 
de maig a les 18.30 h hi haurà una taula ro-
dona amb el tema: Els esbarts i els reptes 
del futur: identifi cació, objectius, eines, i 
estratègies, conduïda per Jordi Lara.

Per a més informació: 
www.esbartciutatcomtal.cat

Una exposició molt especial

       El cantautor Gonçal i els marcians si-
derals presenten el disc: Poble no Identifi -
cat  a la sala d’actes de les Cotxeres de Sants.
Dia: 23 d’abril
Hora: 20 h
Entrada: gratuïta

El 25 d’abril, festa doble!! Aquest 
any, el popular festival que organit-
za al carrer l’Esplai Xiroia celebrarà 
també el 25è aniversari de l’entitat.

Tot començarà a les 17 h a la Rambla Badal 
xamfrà Casteràs amb una 
lectura dels seus  Contes 
per un món millor, segui-
dament es farà la tradici-
onal cercavila juntament 
amb altres entitats dels 
nostres barris, que es 
clourà amb una xocolata-

da per a tothom.

L’Esplai Xiroia també ha programat un so-
par al carrer a partir de les 20 h i, ja per 
acabar, el concert de Zafacon i Rumba de 
9, dues bandes de rumba i fusió, posarà les 
últimes notes a aquesta jornada festiva. 

Xiroienques i xiroiencs per molts 
anys!

Xi-Barri ‘09

       Conferència Importància de la dieta 
i del tub digestiu en  la Fibromiàlgia, la  
SFC i la SQM. A càrrec de Josepa Rigau. 
Organitza: ACAF Sants-Montjuïc 


