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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Després de gairebé vint anys, la 
Festa Major de la Bordeta recupera 
l’acte unitari.

Quan la Festa Major de la Bordeta reunia 
més de sis comissions de carrers, ja se ce-
lebrava un acte unitari com a final de tota 
la gresca. 

Enguany, impulsat per la llei de Barris de 
la Generalitat de Catalunya i el Districte 
de Sants-Montjuïc, conjuntament amb 
entitats i comissions, s’ha preparat un acte 
unitari de cloenda per al dissabte 19 de se-
tembre: La Bordeta en Dansa.

En aquest esdeveniment es presentarà una 
mostra gastronòmica a càrrec de diversos 
restaurants del barri amb molta varietat 
de cuines del món, tot i que el plat fort de 
la festa serà la mostra de dansa, prepara-
da també amb molta diversitat de balls i 
cultures del món, a càrrec d’artistes d’al-
gunes entitats dels barris. L’obertura serà 
animada amb una cercavila dels Gegants 

de Sants i el tancament de la festa anirà a 
càrrec del foc dels Diables de Sants.

Tant de bo que la Festa Major de la Bor-
deta tornés a renéixer amb molts més car-
rers, com abans, en les dates que toca, als 
voltants del 8 de setembre, com ho han 
conservat fins ara la comissió de Baix Jocs 
Florals i la comissió de la plaça Fènix.

Acte unitari a la Bordeta
Recuperem la memòria

La nova temporada de tallers dels cen-
tres cívics tornarà el proper 5 d’octubre 
amb una oferta que supera els 270 cur-
sos, convertint-se en una de les més àm-
plies de la ciutat.

Una programació que abraça temàtiques 
molt diverses: aquest és un dels elements 
principals que defineix la programació de 
tallers de Cotxeres-Casinet.  

En l’apartat de nous cursos, trobem pro-
postes tan interessants com les danses 
tahitianes i afrocubanes, tango, decoració 

nadalenca, introducció a l’arqueologia, 
rutes històriques per Sants o cuina del bo-
let, per exemple, que conviuen amb grans 
clàssics com la informàtica o els idiomes. 

Novetats en les instal·lacions
La col·laboració de les entitats, ja sigui en la 
realització de tallers o en la cessió d’espais, 
és una línia que s’està impulsant darrera-
ment: aquesta temporada s’ha incorporat 
Institució Montserrat al conjunt d’organit-
zacions que participen en els tallers.

Pel que fa a instal·lacions, cal destacar que 
l’aula d’informàtica s’ha traslladat a l’edifi-
ci C de Cotxeres i que s’han fet millores en 
la climatització de les sales del Casinet.

Inscripcions:

Antics talleristes: a partir del 15 de setembre

Nous talleristes: a partir del 22 de setembre

www.cotxeres.org

Tornen els tallers de Cotxeres-Casinet
Correllengua 2009

El Correllengua és una iniciativa po-
pular, festiva i alhora reivindicati-
va per a la defensa i promoció de la 
llengua i cultura catalanes. Comença 
el compte enrere!

Enguany als nostres barris de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta celebrem l’11a edició 
del Correllengua. Per segon any conse-
cutiu, prop de 30 entitats s’apleguen en 
l’organització d’aquesta activitat, amb el 
suport del Secretariat d’Entitats. 

Tot i que el programa d’activitats s’està 
acabant de definir, us podem avançar que 
hi haurà carpes d’entitats, mostres de cul-
tura popular i un concert per cloure la jor-
nada, entre moltes altres sorpreses. No hi 
podeu faltar...!

Dissabte 24 d’octubre
De les 10 h a les 24 h
Plaça de Sants

Els tallers de Cotxeres-Casinet aposten 
per un nou espai de formació que apro-
fundeixi en el coneixement des del rigor 
i la recuperació de la memòria històrica.

Aquesta proposta es tradueix en l’aula 
de formació Josep Guinovart, un cicle de 
conferències gratuïtes i obertes a la ciu-
tadania. Sota el títol Catalunya 1900-
1945, des d’una perspectiva educativa, 
es repassarà la importància de l’educa-
ció a Catalunya des del començament 
del segle XX fins a la desfeta de la segona 
República. La cita: els dimarts d’octubre 
i novembre a la tarda a Cotxeres.

En aquesta mateixa línia, a l’abril vam 
projectar el documental La escuela fu-
silada, amb taula rodona posterior, que 
posava l’accent en la repressió dels mes-
tres després de la guerra civil.

Aquest projecte ha estat impulsat amb 
el patrocini de la Direcció General de la 
Memòria Democràtica de la Generalitat 
de Catalunya.
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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

Després de la Bordeta, arriba la  Mer-
cè i la festa major d’Hostafrancs.

Enguany, el Secretariat participarà no-
vament a la Mostra d’Associacions de 
Barcelona en un espai compartit amb les 
federacions del Poble-sec i la Marina. 

L’estand permet la realització d’activitats 
per part de les entitats associades, des de 
tallers per a infants fins a grups de conver-
sa, que es programaran conjuntament en-
tre les tres federacions per oferir un petit 
tast del ric teixit associatiu que en forma 
part. Us convidem a visitar l’estand del 24 
al 27 de setembre a la plaça de Catalunya! 

Ja a principis d’octubre, Hostafrancs tan-
ca el cicle festiu amb tot un seguit d’actes 
adreçats a tot el veïnat, com el Ball de 
Rams, la fira de la magrana, actuacions i 
molt més.

Continuen les festes majors!Televisió sense fronteres
El Secretariat dóna suport a aques-
ta iniciativa legislativa popular amb 
la finalitat de recollir signatures per 
garantir les emissions de TV3 al País 
Valencià.

L’Acció Cultural del País Valencià encap-
çala aquesta iniciativa que pretén la plena 
legalització de les emissions de TV3 al País 
Valencià i, a més, assolir el reconeixement 
legal de l’existència de les realitats lingüís-
tiques i culturals catalana, basca i gallega i 
dels respectius espais de comunicació.

El Secretariat s’ha adherit a la campanya i, 
a més, col·laborem en la recollida de signa-
tures des de Cotxeres i els centres esportius 
de l’Espanya Industrial i de la Bordeta. 

Per a més informació: 
www.televisiosensefronteres.cat

Immigració i entitats

Si la vostra entitat ha desenvolupat o 
desenvolupa algun projecte intercultu-
ral o relacionat amb la immigració, ex-
pliqueu-nos la vostra iniciativa.

Tel. 93 291 87 01 (Adriana Cabeceran)
projectes@secretariat.cat

La creació de la taula d’immigració, 
impulsada pel Secretariat d’Entitats, 
té com a primer objectiu realitzar 
una radiografia de la immigració al 
teixit associatiu del territori.

Durant el mes de juliol s’ha anat avançant en 
la recollida i anàlisi de dades i informacions 
relacionades amb la immigració i, a més, s’han 
realitzat 10 entrevistes amb diverses entitats i 
persones relacionades amb el fet migratori. 

Al mes de setembre s’ha previst la realit-
zació d’uns grups de discussió amb AMPA 
i entitats de persones immigrades amb la 
finalitat de crear un espai de participació, 
potenciar el debat entorn d’aquest tema, 
identificar i valorar la situació actual.

Es continuarà avançant en el procés de diag-
nosi, en el qual la participació de les associa-
cions i agents del territori serà un factor clau 
a l’hora de dibuixar els resultats i proposar el 
desenvolupament de projectes compartits.

La Plaça Bonet i Muixí serà el punt de 
trobada per celebrar la Festa de les 
AMPA, un bon aparador per conèixer 
la tasca de les escoles del barri.

Ara que ens trobem a l’inici de curs, les AMPA 
surten un matí al carrer per mostrar a la ciuta-
dania la tasca que fan durant tot l’any. 

Aquesta activitat és el resultat de la coordi-
nació que des del 2006 el projecte Temps de 
barri, temps educatiu compartit està realit-
zant amb les AMPA dels nostres barris. 

No us ho perdeu, hi haurà xocolatada, jocs, 
tallers, construcció d’una cucafera i anima-
ció a càrrec de La Tresca i la Verdesca. A 
més, es distribuirà la guia d’activitats de 
Temps de barri del curs 2009-2010.

Dissabte 19 de setembre
Pl. Bonet i Muixí, a partir de les 11 h

19 de setembre, la Festa de 
les AMPA

El proper 16 de setembre, les enti-
tats culturals del Secretariat estan 
convocades a una reunió plenària 
en la qual es presentarà el primer 
número de la revista cultural.

Una comissió formada per persones de 
diverses entitats culturals dels barris ha 
estat treballant durant mesos per enge-
gar una publicació cultural. 

El proper 16 de setembre en faran la pre-
sentació a les entitats culturals i, a més, la 
comissió exposarà el projecte per impul-
sar la Trobada de les Arts per al 2010.

Dimecres 16 de setembre
Sala d’actes Cotxeres de Sants, 19.30 h

Revista cultural

Materials de difusió
Ens podeu fer arribar informació a Cot-
xeres de la vostra entitat (díptics, fulle-
tons, publicacions...) perquè puguem 
difondre les activitats de la vostra enti-
tat des de l’estand de la Mostra d’Asso-
ciacions.

Teniu temps fins al 22 de setembre! 


