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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Temps de barri, temps educatiu com-
partit és un programa que es propo-
sa optimitzar els usos educatius del 
temps dels infants, els adolescents i 
les seves famílies.

Aquesta iniciativa ofereix una alternativa 
de lleure a l’abast de tothom. Durant el 
mes de juliol, continua l’activitat de patis 
oberts els divendres i dissabtes al CEIP 
Barrufet.

CEIP Barrufet. Ptge. Vapor Vell, 3
Divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h

Juliol, patis oberts

És moment d’obrir un petit parèntesi: 
l’estiu i les vacances suposen una petita 
aturada en la feina que durant tot l’any 
les entitats hem estat realitzant per po-
sar el nostre gra de sorra en la millora 
de la qualitat de vida dels nostres barris.

Enrere deixem Firentitats, el gran apa-
rador del nostre associacionisme, que 
per primera vegada s’ha ubicat a l’eix 
Sants-Creu Coberta, amb una valoració 
molt positiva per part de les entitats. 

I per davant ens queden les festes majors: 
després de setmanes d’esforç i dedicació 
de les comissions organitzadores i les en-
titats, arriben dies d’intensa activitat, de 
convivència i de festa. Gaudiu-ne!!!

Tornarem al setembre!

Bon estiu!
Taula sectorial d’immigració: primers passos
Aquest mes de juliol ha fet els primers 
passos la taula sectorial d’immigració, 
impulsada pel Secretariat d’Entitats. 

El pla de treball aprovat per l’assemblea 
del Secretariat dibuixa les línies estratègi-
ques de l’organització durant els propers 
anys. La creació i l’impuls de nous espais 
de coordinació associativa per potenciar 
el debat entre les entitats es planteja com 
una de les apostes més rellevants. 

Aquestes accions, que reforçaran el Se-
cretariat com a agent de coordinació, ja 
es recollien en les conclusions del pla de 
participació realitzat durant el 2008. Ara 
és moment de posar fi l a l’agulla!

Radiografi a de la immigració
En aquests moments, la taula d’immigra-
ció ja ha començat a fer els primers passos. 
Com a primera fase, s’ha previst la realit-
zació d’una diagnosi sobre la immigra-
ció al teixit associatiu dels nostres barris 
amb l’objectiu de fer una “radiografi a” de 
la immigració que reculli 3 grans punts:
• L’evolució de la immigració i la seva pre-
sència al teixit associatiu.
• Les entitats de persones immigrades.
• La interacció entre les entitats que for-
men el Secretariat des d’una perspectiva 
intercultural.

Com es farà aquesta diagnosi?
Per tal d’obtenir una anàlisi completa, i 

amb coherència amb el pla de participació 
del Secretariat, es comptarà amb la partici-
pació activa d’entitats i agents del territori. 

Entre les accions previstes hi ha tècniques 
grupals i individuals, com ara visites i en-
trevistes a entitats, grups de discussió, un 
qüestionari i un taller de participació.

A més a més, es realitzarà una recerca i 
s’analitzaran dades demogràfi ques, docu-
ments i memòries, premsa, etc. Al llarg del 
procés de diagnosi, us anirem informant 
de les accions que es duen a terme i us 
convidarem a participar-hi.

La col·laboració de la Secretaria per a la Im-
migració de la Generalitat de Catalunya ga-
ranteix el fi nançament necessari per desen-
volupar aquesta diagnosi, que compta amb 
una tècnica que coordinarà el projecte.

La vostra experiència 
La taula sectorial serà un punt de trobada 
de les entitats i un punt de partida per des-
envolupar projectes compartits. Si la vos-
tra entitat ha desenvolupat o desenvolupa 
algun projecte intercultural o relacionat 
amb la immigració, podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres per explicar-nos la 
vostra iniciativa.

Tel. 93 291 87 21  
Adriana Cabeceran
projectes@secretariat.cat

El Secretariat tornarà a ser present 
a la Mostra conjuntament amb la 
Coordinadora del Poble-sec i la Unió 
d’Entitats de la Marina.

La novetat d’aquesta edició és que dispo-
sem d’un estand que facilitarà que les enti-
tats associades pugueu ser-ne les protago-
nistes. Com sempre, podrem fer difusió de les 
vostres activitats a través de díptics i fulletons 
i també a partir de la participació activa a tra-
vés d’activitats en el mateix estand.

Pretenem fomentar la comunicació, l’inter-
canvi, la interacció i el treball en xarxa entre 
les diferents entitats durant els dies de la 
mostra. Podeu fer-nos arribar la vostra pro-
posta d’activitat fi ns a l’1 de setembre; per a 
més informació truqueu al 93 291 87 20.

Mostra d’Associacions de Barcelona
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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

La Companyia Juvenil de Ballet Clàs-
sic de Catalunya organitza aquest 
curs, que compta amb la presència de 
figures capdavanteres de la dansa.

Dansa clàssica, contemporània, teatre musi-
cal i danses nacionals: aquests són els quatre 
grans blocs de treball d’aquest curs de dansa. 

La qualitat del professorat, de gran presti-
gi tant en l’àmbit nacional com internacio-
nal, és garantia de l’èxit d’aquest curs, que 
enguany arriba a la 23a edició. 

Com a cloenda del curs s’han programat 
diverses actuacions, no us les perdeu! 

Auditori de les Cotxeres de Sants
Representació del treball del curs: 
24 de juliol, 20.30 h. Preu: 4 €

Gala d’Estiu: 25 de juliol, 20.30 h                       
Preu: 6 €

Celebració del 15è aniversari de “La 
Companyia”. La Bella Dorment:  28 
i 29 de juliol. Preu: 12 €

Curs Internacional de Dansa 2009

Amb la voluntat d’impulsar la creació 
i l’expressivitat entre la gent jove, ar-
riba la segona edició d’aquest concurs 
que té tema i tècnica de lliure elecció.

De la mà del Col·lectiu d’Artistes de Sants, 
juntament amb el projecte Cotxeres-Casinet, 
l’any passat es va donar el punt de partida a 
aquesta iniciativa en forma de concurs dedi-
cat a impulsar la creació artística dels joves.

El 7 de juliol es van inaugurar les exposi-
cions de les guanyadores de l’any passat,  
Isabel Blanco (1r premi) i Hanamaro Chaki 
(2n premi), que exposen a Cotxeres i a Ca-
sinet respectivament. 

Podeu demanar-ne les bases i la butlleta 
d’inscripció a Cotxeres de Sants o al Casi-
net d’Hostafrancs; el termini per a la pre-
sentació de propostes finalitzarà el 3 de 
novembre. 
www.cotxeres-casinet.org

2n concurs ART JOVE 
Cotxeres-Casinet

1r Premi 2008 2n Premi 2008  

La Federació d’associacions i comissions 
de carrers de la Festa Major de Sants es-
trenarà pàgina web a primers d’agost.

En aquesta nova pàgina web podreu nave-
gar a través de la història de la Festa Major 
de Sants  i dels seus carrers participants 
al llarg dels anys, en un recull de records 
amb fotografies i comentaris. 

També hi podreu consultar el dia a dia ac-
tualitzat de tota la programació.
Connecteu-vos-hi!
www.festamajordesants.cat

Web Festa Major de Sants

Per primera vegada, la Comissió 
organitzadora del Correllengua de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha 
convocat un concurs de cartells per 
il·lustrar l’edició d’enguany. 

Una vegada finalitzat el termini de presen-
tació de cartells al concurs, l’edició d’en-
guany del Correllengua ja té imatge. Amb 
un total de 8 propostes presentades, la 
Comissió organitzadora va triar el cartell 
guanyador, que serà la imatge del Corre-
llengua del 2009 als nostres barris.

Aquesta és la primera activitat del Cor-
rellengua, que se celebrarà el proper 24 
d’octubre a la plaça de Sants. La comissió 
organitzadora, formada per 21 entitats 
però amb la porta oberta a la participació 
de més entitats, es troba en aquest mo-
ment programant les diverses activitats 
que configuraran aquesta jornada. El de-
nominador comú del Correllengua conti-
nua sent el mateix: fomentar la llengua i 
cultura catalanes en un ambient festiu i 
reivindicatiu.

El Correllengua 2009 ja té cartell

L’obra guanyadora és de Ruth 
Rodríguez, una jove de 32 anys resi-
dent a la Bordeta .
Llicenciada en Belles Arts actualment 
es dedica al disseny gràfic.

Els itineraris són gratuïts, desco-
briu una bona eina per conèixer més 
a fons la nostra llengua i cultura.

Divendres 17 i 24 de juliol de 18.30 a 20 h
Dissabte 18 i 25 de juliol d’11.30 a 13 h
info@creucoberta.com.
Tel. 933 321 707

Passejades per Creu Coberta


