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Del 17 de maig al 14 de juny, el pati 
del Casinet d’Hostafrancs es torna a 
convertir en un espai per al jazz els 
diumenges al migdia.

Com cada any quan arriba la temporada del 
bon temps, hi ha una cita amb el jazz i la bona 
música al pati del Casinet d’Hostafrancs. 

L’oferta d’enguany és molt llaminera tant 
per als melòmans com per a tothom que 
tingui ganes de passar una agradable esto-
na assaborint un vermut al ritme d’aquests 
grups.

Feu un cop d’ull a la programació, estem 
segurs que aquesta edició serà tan brillant 
com l’anterior: 

Els diumenges, Vermut Jazz

17 de maig: Marc Ayza Group (jazz-hip-hop)

24 de maig: Los couch potatoes (jazz-funk-groove)

31 de maig: Diego López Colla (afro-Tango-Jazz)

6 de juny: Concert especial FirEntitats

14 de juny: Swing Set (swing)

No us la perdeu!

Lloc: Casinet d’Hostafrancs
Hora: 12.30 h
Entrada gratuïta

El proper dissabte 6 de juny, 113 
entitats participaran a la mostra 
associativa dels nostres barris, en 
una jornada marcadament festiva i 
amb les entitats i la seva tasca com a 
grans protagonistes. 

Un aparador de les entitats
Ja està tot a punt per a la 8a edició de Fi-
rentitats, que per primera vegada ocuparà 
el carrer de Sants i Creu Coberta, entre Pla-
ça de Sants i Moianès. Tot començarà a les 
10 del matí, quan sonarà el tret de sortida 
de la mostra, que aquest any compta amb 
una àmplia participació d’entitats que mos-
traran la seva tasca des de carpes i plafons. 

Us convidem a passejar per aquest gran 
aparador de l’associacionisme i a gaudir 
de les nombroses activitats que s’han pro-
gramat. Hi haurà dos escenaris, situats 

davant de Cotxeres i al xamfrà del c. Es-
panya Industrial, amb activitats com una 
exhibició de karate, masterclass de pilates, 
titelles, hip-hop, dansa... Però les activi-
tats no s’acaben aquí: hi haurà activitats 
infantils, projeccions, donació de sang, 
mostra d’art, nombroses activitats des de 
les carpes de les entitats, etc. 

Cultura popular i tradicional
De la mà de Fes-te al carrer, la mostra de 
cultura popular dels nostres barris, el ma-
teix 6 de juny podreu gaudir d’un repertori 
immillorable d’aquestes manifestacions, 
que a la tarda se centralitzaran al davant de 
la seu del Districte, en l’espai que s’ha de-
nominat “la plaça de la Vila”. No us perdeu 
l’actuació castellera, la trobada de gegants i 
la cercavila, les sardanes, la fira d’artesans, 
el correfoc infantil, el ball de bastons...

Tot i que a les 20 h s’acabarà la mostra, Fi-
rentitats s’allargarà més enllà d’aquest ho-
rari amb el correfoc, que sortirà a les 21.30 
de la plaça de la Vila i que comptarà amb 
les colles dels Diables de Sants, Poble-sec, 
Port i Guspires de Sants. 

Dinar popular per a les entitats 
participants
A preus populars i només per a les entitats 
participants a la mostra, s’ha organitzat 
un dinar a l’espai de les puntaires, prope-
rament en rebreu més informació.

Ens trobem a les portes d’una diada 
plenament participativa i oberta a la 
ciutadania, gaudiu-ne!!!

Més informació: www.cotxeres.org

Les entitats, al cor del barri

Fes-te al carrer’09
Dissabte, 6 de juny 

Carrers de Sants i Creu Coberta de 10 a 20 h
www.bcn.cat/sants-montjuic

firentitats’09
“Les entitats al cor del barri” 

8a edició

AGENDA
Última reunió de Firentitats
Instruccions de recollida de material, 
muntatge i desmuntatge.

Sala d’Actes Cotxeres de Sants (Pl. Bonet 
i Muixí)
Dimarts 26 de maig a les 19.30 h

El Secretariat d’Entitats celebrarà el 
proper dimarts 9 de juny l’Assemblea 
general. És el moment de fer repàs de 
les activitats realitzades l’any anterior i 
al mateix temps, de dibuixar les línies de 
treball que marcaran la trajectòria de la 
federació. 

Les conclusions obtingudes en el Pla de 
Participació que vam realitzar al 2008 
ens han servit per marcar les estratè-
gies de futur del Secretariat, que com-
partirem amb les entitats associades en 
aquesta assemblea. Us animem a parti-
cipar-hi!

El proper 9 de juny, Assem-
blea del Secretariat
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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

BREUS

El cicle de  ballades de sardanes dels 
divendres començarà el proper 22 
de maig i temporalment canviarà la 
ubicació per les obres del Parc.

Les obres del parc de l’Espanya Industrial 
no suposaran una aturada en les ballades 
de sardanes d’aquesta nova temporada 

que començarà el proper 22 de maig, ja 
que aquest cicle tindrà espai als terrenys 
del Vapor Vell amb Joan Güell. Estem 
segurs que les ballades seguiran amb el 
públic assidu de sempre,  i potser el canvi 
geogràfic al barri durà a les rotllanes cares 
noves del veïnat proper.

La comissió de sardanes, sota l’impuls del 
Secretariat d’Entitats, ha estat organitzant 
aquestes ballades des de l’any 1980: la mú-
sica de les cobles no ha deixat de sonar 
quan arriba el bon temps. 

Així doncs, des del 22 de maig i fins al 10 
de juliol, cada divendres trobareu sarda-
nes al Vapor Vell.

Tornen les sardanes!

Dins del projecte d’intervenció inte-
gral del barri de la Bordeta hi ha els 
programes de millora social, urba-
nística i econòmica del barri.

La Bordeta ha estat beneficiària dels ajuts 
concedits per la Llei de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial de la Generalitat de 
Catalunya per al període 2007-2011. En 
aquest camp, l’Ajuntament de Barcelona 
articula un seguit d’actuacions comptant 
amb entitats del barri, associacions de ve-
ïns, el Secretariat d’Entitats i comissions 
de festes de la Bordeta. 

Espai públic: un espai cívic i de convivèn-
cia. Amb aquest nom, el projecte preveu un 
treball de dinamització dels espais públics. 
L’actuació es divideix en dues direccions: 
espai públic com a espai de relació entre les 
persones i espai públic com a espai escènic.

Les activitats es concretaran en espectacles 
per tal d’atraure un públic familiar els diu-
menges al matí: espectacles de teatre de 
carrer, de circ, etc... La cita serà de juny a 

novembre de 2009 a la Rambla Badal amb 
el carrer Constitució.

Per altra banda, el dia 19 de setembre de 
2009, aprofitant el parèntesi que hi haurà 
entre les festes majors de la Bordeta i la fes-
ta de la Mercè, la Plaça Celestina Vigneaux 
serà l’epicentre d’una festa que durà per 
nom La Bordeta en Dansa. De moment 
s’estan gestant un seguit d’activitats lligades 
a la convivència, la gastronomia i la dansa, 
que seran les amfitriones que marcaran el 
ritme de tots els actes del vespre. 

Per a l’any 2010 hi ha un projecte molt lla-
miner per als amants de la faràndula: la 
idea és muntar una producció-espectacle 
que es podria representar per la Festa Ma-
jor de la Bordeta 2010. Aquesta producció 
estarà dirigida per una persona coreògrafa 
i es comptarà amb assessorament profes-
sional i amb la gent del veïnat dalt de l’es-
cenari.

Llei de barris, la Bordeta

El maig es presenta farcit d’activi-
tats: us presentem dues bones opci-
ons amb una llarga trajectòria, totes 
dues organitzades per la Federació 
de Carrers de la Festa Major.

La primera cita serà la 15a Cantada d’Ha-
vaneres de Sants, el proper dissabte 16 de 
maig a l’auditori de les Cotxeres, amb cre-
mat de rom inclòs, amb el grup Port-Bo. 

La segona arribarà el diumenge 24 de maig 
a la plaça Bonet i Muixí: ens referim al 22è 
Aplec de la Sardana a Sants. Enguany, 
l’aplec canvia d’ubicació a causa de les 
obres de rehabilitació del parc de l’Espa-
nya Industrial. 

Havaneres i aplec de la 
sardana

      40è Aniversari Escola Barrufet
Jazz Cava amb el grup Jazzadlimitum.
Cotxeres de Sants
Divendres 29 de maig a les 21 h 

          Artescape    
A la pl. de l’Olivereta: taller de mural urbà, 
concert de hip-hop, micro obert i freestyle, 
taller de circ i concert de batucada amb 
“Brincadeira”. Organitzat per Artixoc.

Divendres 29 de maig a les 18 h

Cantada d’Havaneres
Auditori de les Cotxeres de Sants
Dissabte 16 de maig 2009, 18 h
Preu entrada: 4 €

Aplec de la Sardana
Plaça Bonet i Muixí
Diumenge 24 de maig 2009, de 10 a 21 h

Dimecres 27 de maig, l’Auditori de 
les Cotxeres obrirà les portes per 
acollir la final de la Champions, pro-
tagonitzada pel Barça i el Manches-
ter United.

La primera experiència de projectar una 
final de Champions va ser l’any 2006, amb 
un gran èxit de públic, i aquest any repe-
tirem. La cita serà el proper dimecres 27 
de maig.

Projecció de la final de la Champions

de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial


