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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

De l’11 al 17 de febrer, els nostres barris 
viuran intensament totes les activitats de 
Carnaval, des de l’Arribo fins a la sardi-
nada popular que tradicionalment tanca 
una setmana de transgressió i fantasia.

Ja s’ha obert el període d’inscripcions per 
participar a la Rua de Sants. Aquest és un 
dels primers símptomes de l’arribada del 
Carnaval, que enguany dedica la ironia 
més fina a un personatge que darrerament 
ha ocupat més pàgines als diaris: ens re-
ferim a Fèlix Millet i els seus “negocis”.

Moltes són les activitats que configuren 
aquesta setmana tan intensa i esbojarra-
da: des de les ambaixades escolars, fins 
a l’Arribo, passant pel Ranxo o la Rua del 
Carnaval de Sants, que una vegada més 
omplirà l’eix Sants-Creu Coberta amb la 
desfilada de les comparses. 

El recorregut començarà al c. de Sants amb 
Badal i finalitzarà a la pl. d’Espanya, la cita 
serà dissabte 13 de febrer a la tarda. Pos-
teriorment, engegarà la Rua de Barcelona, 
que enguany es desplaça al Paral·lel.

Podeu consultar tota la programació a la pà-
gina www.cotxeres.org, deixeu-vos seduir 
per la màgia del Carnaval, sortiu al carrer i 
gaudiu-ne!

Febrer arriba a ritme de Carnaval!

Els tallers de Cotxeres-Casinet han 
consolidat l’aula de formació Josep 
Guinovart, un espai de formació mar-
cat pel rigor que cada trimestre ofereix 
a la ciutadania propostes interessants 
per aprofundir en el coneixement de 
temes molt diversos.

Tast de vins de la DO Catalunya
La primera activitat prevista tindrà lloc el 
proper dimecres 27 de gener a les Cot-
xeres de Sants amb l’organització de 
dues sessions de tast de vins de la De-
nominació d’Origen Catalunya. Es tasta-
ran 5 vins representatius i, a més, entre 
els participants se sortejaran 5 lots de 
vins. Aquesta activitat coincideix amb el 
10è aniversari de la DO Catalunya, i pot 
ser una magnífica oportunitat per apro-
fundir en l’arrelada tradició vitivinícola 
del país.

Dimecres 27 de gener
Auditori de les Cotxeres de Sants 
Sessions a les 18.30 i a les 20 h
Activitat gratuïta, inscripció a
www.do-catalunya.com

Joan Amades i les llegendes de Sants-
Montjuïc
Al febrer, el periodista i escriptor Albert 
Torras oferirà una conferència sobre 
aquest folklorista i la seva prolífica obra, 
no us ho perdeu!

Inscripció de comparses a Cotxeres 
i Casinet
Fins al 4 de febrer

Reunió tècnica de comparses i sor-
teig d’ordre
Dilluns 8 de febrer a les 20 h, sala 
de conferències de les Cotxeres de 
Sants

Noves activitats de l’aula de 
formació Josep Guinovart

Taules de participació en marxa

Durant els primers dies del 2010 s’ha 
constituït la Taula de barris i la Taula d’es-
ports, seguint el pla de treball aprovat en 
l’última assemblea del Secretariat.

La Taula de barris ha preparat el treball 
de les entitats associades en els Con-
sells de barri impulsats per l’Ajuntament 
de Barcelona, però farà un pas més: 
aquesta taula coordinarà les entitats que 
participen en cadascuna de les comissi-
ons de seguiment que s’han creat.

Pel que fa a la Taula d’Esports, es planteja 
abordar aspectes generals de la pràctica 
esportiva als nostres barris, tant de les 
persones com de les entitats. Ja es perfila 
una primera conclusió d’aquesta taula, re-
ferent a la manca d’espais d’ús esportiu.

Aquestes dues taules se sumen a les 
que ja estan en funcionament: la d’inter-
culturalitat i la d’usos del temps. Propera-
ment s’aniran impulsant diversos espais 
de coordinació d’entitats en altres àmbits 
sectorials amb la finalitat que acabin es-
devenint taules de participació. 

Aquesta iniciativa suma 9 grups de con-
versa als nostres barris i actualment està 
obrint una nova via per impulsar grups 
de conversa a les AMPA del territori.

El programa Xerrem és una magnífica ini-
ciativa destinada a les persones que saben 
una mica de català, o fins i tot que l’han 
estudiat, però no es veuen amb cor de par-
lar-lo en les seves relacions socials. 

Aquests grups de conversa es troben un 
cop a la setmana, conduïts per persones 
que parlen bé català i que proposen temes 
relacionats amb la vida quotidiana. Podeu 
apuntar-vos-hi en qualsevol moment, con-
sulteu els grups actius, n’hi ha un fins i tot 
els dissabtes!

Xerrem, grups de conversa 
en català

Informació i inscripcions: 
93 415 90 02, xerrem@cal.cat
Activitat gratuïta

Dimarts 16 de febrer a les 19.30 h
Sala d’actes de les Cotxeres de Sants
Activitat gratuïta



Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta                                                                                                                info@secretariat.cat 
 Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99                                                                                          www.secretariat.cat

  Núm. 32  Gener 2010                                                              Butlletí d’informació a les entitats associades

ACTUALITAT

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

El popular festival de la cançó d’autor ar-
renca enguany amb un centenar de con-
certs en cartera en la seva 15a edició.

Del 15 de gener al 28 de març, la pro-
gramació del BarnaSants repartirà 97 ar-
tistes en concerts per diversos locals de 
Barcelona i Catalunya. 

BarnaSants va començar a les Cotxeres 
de Sants ara fa 15 anys. “El que ahir era 
un cicle, avui és un festival de cançó que 
també posa, modestament però el posa, 
el nom de Catalunya al món”, comenta-
va Pere Camps, director del festival, en la 
presentació. 

De la cartellera de la 15a edició en des-
taquen també l’actuació antològica de 
Raimon, i es faran homenatges a la re-
volució mexicana, a Xesco Boix i a Víctor 
Jara. També hi participaran artistes d’orí-
gens diversos, des de Catalunya fins a 
l’altra banda de l’Atlàntic. 

A Sants acollirem tres concerts, a l’escenari 
més emblemàtic on va començar tot, hi ac-
tuaran Javier Krahe, el cantautor fill del barri 
Francesc Mir i l’homenatge a Xesco Boix a 
càrrec de Toni Jiménez.

Concerts al barri:

BarnaSants 2010

Auditori Cotxeres de Sants

Javier Krahe. 6 de febrer, 21.30 h

Homenatge a Xesco Boix. 7 de febrer, 12 h

Francesc Mir. 7 de febrer, 19 h

Hem estat de mudances, seguim a Cot-
xeres però en un altre espai.

Ja fa aproximadament un mes que l’ofici-
na del Secretariat ha canviat d’ubicació. 
Seguim a l’edifici A de les Cotxeres de 
Sants però al segon pis, on s’ubicava l’an-
tiga aula d’informàtica. 

Així doncs, en aquest nou espai és on us 
atendrem quan ens necessiteu o quan 
vingueu a veure’ns. 

L’oficina del Secretariat ha 
canviat d’ubicació

Ja s’ha obert la convocatòria per pre-
sentar subvencions a l’Ajuntament de 
Barcelona, el termini finalitzarà el pro-
per 16 de febrer.

Les entitats ja podeu passar a recollir 
els impresos a la seu del Districte (Creu 
Coberta, 104) o al Secretariat d’Entitats 
(Sants, 79 segon pis).

Us recordem que el Secretariat disposa 
d’un servei d’assessorament en la tramita-
ció de subvencions adreçat a les entitats 
associades, podem ajudar-vos a planificar 
el vostres projectes per optimitzar l’obten-
ció de recursos.

Subvencions Municipals 2010

Barcelona Televisió ha 
estrenat els divendres 
un espai dins del pro-
grama InfoBarris que 
posarà la mirada en les 

novetats i les notícies més rellevants de 
Sants-Montjuïc. 

Amb aquest espai d’informació es recupe-
ra la crònica de la vida quotidiana dels nos-
tres barris a través de la televisió.

La participació i complicitiat del teixit asso-
ciatiu i del veïnat en general serà un ele-
ment clau per a aquesta secció, que es vol 
apropar al dia a dia dels barris de Sants-
Montjuïc i a les històries explicades en pri-
mera persona.

Emissió: tots els divendres després de 
l’informatiu del migdia, cap a les 14.40 h.

Recuperem un espai televisiu

Aquest procediment, que efectuem de 
manera periòdica, és clau per garantir 
una bona comunicació amb les nos-
tres entitats associades.

Fa poques setmanes us vam enviar un 
formulari per actualitzar les dades de 
contacte de la vostra entitat: aquest gest, 
ràpid i fàcil, permet que les informacions 
us arribin de manera fluida. 

Així que si el telèfon de la vostra entitat 
ha canviat o heu renovat els membres de 
la junta directiva, és moment que ens ho 
comuniqueu.

Actualització de dades de les 
entitats

El passat 17 de gener, en un ambient 
festiu, es va reobrir aquest espai ciutadà 
després de més de 8 mesos d’obres.

La ciutadania ja pot gaudir dels resultats 
de la reforma integral d’aquest punt neu-
ràlgic dels nostres barris. En un matí festiu 
marcat per diverses activitats familiars, de 
caire lúdic i esportiu, l’alcalde de Barcelona 
va inaugurar aquesta nova etapa del parc i 
va visitar les instal·lacions del CEM l’Espa-
nya Industrial.

Aquesta és una magnífica notícia, ja que s’ha 
dignificat i posat al dia un gran espai de con-
vivència i esbarjo per a tota la ciutadania.

Reobertura del Parc de 
l’Espanya Industrial

Volem que l’infoSecretariat sigui un 
punt de trobada entre les entitats, un 
bon canal de comunicació per saber 
què es cou en el teixit associatiu. Les 
entitats teniu molt a dir-hi, així que si 
esteu realitzant algun projecte o activi-
tat interessant i voleu que ens en fem 
ressò només cal que ens envieu la in-
formació i mirarem de fer-ne difusió.

info@secretariat.cat


