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NOTÍCIES DESTACADES

El passat dissabte 6 de juny, més de 
100 entitats van participar a la mos-
tra associativa de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta en una jornada que per 
primera vegada va tenir com a esce-
nari l’eix Sants-Creu Coberta.

Tot i que encara queda pendent fer-ne una 
valoració conjunta amb les entitats, l’edi-
ció d’enguany de Firentitats serà recorda-
da com la primera a ocupar els carrers de 
Sants i Creu Coberta per fer-hi la mostra, 
que va prendre una dimensió de proximi-
tat i caliu inigualable. Aquest canvi d’ubi-
cació va significar una gran afluència de 
públic durant tota la jornada, un públic 
que va tenir a l’abast informació sobre 
més de 100 entitats i que, a més, va poder 
gaudir i participar en nombroses activitats 
protagonitzades pel teixit associatiu.

A més, la cultura popular va tenir un pes 
específic a través de Fes-te al carrer, que 
una vegada més va imprimir l’accent en les 
expressions de cultura popular i tradicio-
nal catalanes. Davant de la seu del Distric-
te i per tot el carrer, el toc de gralles dels 
castells, la cercavila dels gegants, la pólvo-

ra del correfoc, les sardanes i les puntaires 
van tornar a protagonitzar aquest conjunt 
d’activitats que van arrodonir una jornada 
intensa i participativa

Des d’aquí ens hem de felicitar per aques-
ta edició de Firentitats, que ens ha apro-
pat més a la ciutadania i que ha posat de 
manifest, una vegada més, la vitalitat de 
les entitats.

Reunió valoració Firentitats

Sala d’actes Cotxeres de Sants (Plaça Bo-
net i Muixí)
Dimarts 30 de juny a les 19.30 h

Amb la col·laboració de:

Amb la calor arriben les ganes de fer 
activitats  al carrer: una bona opció 
és veure una pel·lícula a la intempè-
rie. Us presentem el cicle Cinema a 
la fresca!

Cinema a la fresca

18 de juny: Bienvenidos al norte
25 de juny: Camino
2 de juliol: Las chicas de la lencería
9 de juliol: Los limoneros
16 de juliol: Vicky Cristina Barcelona
23 de juliol: Juno

Lloc: Passatge de Fructuós Gelabert.
Hora: 22 h
Entrada gratuïta
Més informació: www.cotxeres.org

Amb motiu de la celebració del 50è 
aniversari de l’entitat, l’Esbart Ciu-
tat Comtal estrena un nou especta-
cle, anomenat  Síntesi.

Síntesi és una mostra de la gran trajectòria 
d’aquesta entitat, que recrea l’esforç, la cre-
ativitat, el rigor del grup i de totes aquelles 

persones que han participat a fer brillant 
aquests 50 anys de realitat artística.

L’espectacle es divideix en dues parts: la 
primera és una mirada retrospectiva que 
recopila les danses més identificatives de 
la seva trajectòria.

La segona part, anomenada La Maresma, 
és una mostra del darrer projecte de re-
cerca i muntatge, una clara visió de futur 
i de continuïtat.

Teatre Ovidi Montllor-Institut del 
Teatre (Plaça Margarida Xirgu) 
Dissabte 27 i diumenge 28 de juny
Hora: Dissabte (18 i 21 h) i diumen-
ge (18.30 h)
Preu: 18 €

Esbart Ciutat Comtal: nou espectacle

Des del 18 de juny i fins al 23 de juliol, 
cada dijous a les deu del vespre es projec-
tarà una selecció de pel·lícules de primera 
fila al passatge de Fructuós Gelabert, feu 
un cop d’ull a la programació!

Foto: Josep Campos Guerra

Firentitats, les entitats i la ciutadania omplen el carrer

El passat 9 de juny, el Secretariat va cele-
brar l’Assemblea general, amb la presèn-
cia de 68 entitats associades. En aquest 
marc, es va aprovar l’informe de gestió i 
el pla de treball per al 2009, que inclou 
objectius estratègics de l’organització 
per als propers anys a través, principal-
ment, de la creació d’espais de coordina-
ció d’entitats. 

Aquesta línia de treball emergeix de la 
diagnosi efectuada a través del pla de 
participació que vam desenvolupar du-
rant el 2008 i que marcava com a rep-
tes de l’organització la consolidació del 
Secretariat com a referent ideològic i al 
mateix temps el reforçament de la coor-
dinació associativa.
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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

S’acaba el curs d’activitats dirigides i se-
guidament comencen les activitats d’estiu: 
l’esport no s’atura als centres esportius de 
l’Espanya Industrial i de la Bordeta.

Aquests equipaments ofereixen continua-
dament una oferta esportiva de qualitat als 
usuaris, amb programació d’activitats aquà-
tiques, en sala o de gimnàstiques suaus. 

A més, el Campus Olímpia s’ha convertit un 
any més en una opció d’oci i formació per 
als més petits.

L’estiu no atura les activitats esportives

Revetlla de Sant Joan al Casinet

L’Ona es va estrenar als nostres 
barris aviat farà 25 anys de la mà 
de l’Ateneu Popular de Sants. En 
aquells moments, era la segona 
emissora local de tota la ciutat.

Ona de Sants-Montjuïc ha estat emetent 
durant tots aquests anys sense interrupció 
amb una programació molt variada. Des-
prés d’augmentar la potència d’emissió van 
poder resoldre els problemes que una altra 
ràdio els provocava ja que trepitjava les se-
ves emissions.

En aquests moments, els trobareu al dial 
94.6 FM. Es defineixen com la ràdio del bar-
ri, lliure, independent i oberta a tothom.

Si  consulteu la seva pàgina web podreu 
trobar tota la graella de programació:

www.onadesants.com

Aquest cicle, que va començar el pas-
sat 7 de juny, continuarà fins al 19 de 
juliol oferint espectacles cada diu-
menge,  a la tardor es reprendran.

Aquests espectacles per a tota la família es 
fan els diumenges a la plaça la Farga, aquí 
teniu la programació prevista al juliol:

21 de juny: Lunatik
5 de juliol: La gran família
19 de juliol: Cirkomotik

No us ho perdeu, aneu-hi 
tots els de casa!

Lloc: Plaça de la Farga
Hora: 12 h migdia
Espectacles gratuïts

Circ i humor a la Bordeta

La festa de cloenda dels tallers de Cot-
xeres-Casinet és una cita ineludible, tot 
un espectacle que no us podeu perdre!

Després d’haver presentat dies enrere el 
fi de curs dels tallers d’expressió plàstica,   
la temporada es tanca amb un festival de 
fi de curs en què els protagonistes són els 
alumnes dels tallers d’expressió i dansa. 
Aquests cursos donen peu a pujar a l’es-
cenari i fer una mostra del que han après 
durant tota la temporada, des de dansa 
clàssica infantil fins a danses africanes, 
passant per tango, capoeira, bollywood, 

country, rumba, sevillanes... Aquest festi-
val de cloenda se celebrarà el proper di-
lluns dia 22 de juny a l’auditori de les Cot-
xeres de Sants, tothom hi està convidat.

Lloc: Auditori Cotxeres de Sants
22 de juny, 17.30 h
Entrada gratuïta

Festa de tallers

Temps de barri, temps educatiu 
compartit. Patis oberts al juliol

CEIP Barrufet: divendres (17 a 20 h) i 
dissabtes (11 a 14 h)

• Musical Boig  estrena nou especta-
cle al Casinet d’Hostafrancs.

Dissabte 27 juny a les 20 h
Diumenge 28 de juny a les 17 h

•

•
•

La nit més curta de l’any, la revetlla 
de Sant Joan, us espera al Casinet.

La nit del foc a Catalunya arribarà als nos-
tres barris amb la Flama del Canigó al Casi-
net d’Hostafrancs el proper dia 23. 

Els Diables de l’escola Barrufet faran un 
correfoc per celebrar l’arribada de l’espe-
rada Flama, que se situarà sobre les vuit 
del vespre.

El sopar veïnal, la coca de pinyons, el cava 
i les ballaruques faran que l’ambient de re-
vetlla, petards i foc ompli el pati del Casinet 
en la sempre màgica nit de Sant Joan. 

Us recordem que també a Cotxeres hi hau-
rà revetlla, organitzada pel Casal Indepen-
dentista de Sants “Jaume Compte”.

Casinet d’Hostafrancs, 23 de juny
Hora arribada Flama: 20 h
Entrada gratuïta


