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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

A partir del 17 de juny i fins al 23 de juli-
ol, una nova edició del cicle Cinema a la 
fresca protagonitzarà les nits d’estiu. 

Aquest clàssic de les activitats a l’aire lliu-
re ofereix una cartellera molt interessant 
formada per 5 pel·lícules acuradament es-
collides. Fins al 23 de juliol, les nits dels 
dijous seran nits de cinema, amb projec-
cions com El secreto de sus ojos, Gomor-
ra o Slumdog Millionaire, aquestes dues 
últimes en català.

Tant els repetidors incondicionals com els 
que mai hi heu passat, feu un cop d’ull a la 
programació i cap al cinema!

Passatge Fructuós Gelabert, 22 h
Entrada gratuïta

Cinema a la fresca

El teatre de Sant Medir es va omplir per 
celebrar el 46è lliurament del premi de 
poesia Amadeu Oller per a poetes in-
èdits. 

Van ser dotze les persones candidates al 
premi, de les quals Sònia Moya ha estat la 
guanyadora  amb una obra titulada: Gra-
màtica de l’equilibri.

En el lliurament, després de la lectura del 
veredicte, es van llegir alguns fragments 
de l’obra guanyadora. 

La Coral de Sant Medir va posar música 
a l’acte en un concert preparat exclusiva-
ment per a l’ocasió.

Premi Amadeu Oller

17 de juny: Gomorra
1 de juliol: El secreto de sus ojos
8 de juliol: Slumdog millionaire

15 de juliol: Gran Torino
22 de juliol: Cuscús

Nova Comissió Executiva del 
Secretariat

El passat 8 de juny, el Secretariat va ce-
lebrar l’assemblea general, en la qual es 
va aprovar l’informe de gestió de l’any 
anterior i el pla de treball del 2010. A 
més, en assemblea extraordinària es va 
acordar una modificació dels estatuts de 
la federació, introduint noves finalitats 
més concretes. 

Un altre dels punts importants de la sessió 
va ser l’elecció de la nova Comissió Exe-
cutiva, formada pels 6 candidats que es 
van presentar. Tots ells ja formaven part 
de l’anterior executiva, ja sigui com a per-
sones cooptades o bé com a membres.

Des d’aquí volem reconèixer la tasca 
realitzada per l’anterior Executiva i felici-
tar els membres que configuren la nova 
junta.

El passat 5 de juny, les entitats van tornar 
a sortir al carrer per mostrar la seva tas-
ca i tots els seus projectes a la ciutadania 
en una jornada festiva i participativa.

Les grans protagonistes de Firentitats van 
tornar a ser les associacions. Ja sigui a tra-
vés de les carpes o plafons o a través d’ac-
tivitats als escenaris de la mostra, durant tot 
el dia el carrer va ser un gran aparador de 

la vitalitat del teixit associatiu. Els carrers de 
Sants i Creu Coberta, convertits en un gran 
passeig d’entitats, van atraure un gran nom-
bre de públic durant la jornada, que tot i la 
intensa calor no va quedar-se a casa.

Tot i que encara queda pendent fer una re-
unió de valoració amb les entitats, sembla 
que el model de fer la mostra a la carretera 
durant un únic dia és una opció que encaixa 
perfectament amb els objectius principals de 
Firentitats: fomentar que la ciutadania cone-
gui la tasca de les entitats i reforçar i establir 
nous punts de contacte entre les associaci-
ons, afavorint el treball en xarxa.

Reunió de valoració de Firentitats
Dimarts 29 de juny
Sala d’actes Cotxeres de Sants, 19 h

Firentitats, un nou esclat de l’associacionisme

Els recuperats Jocs Florals de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta tancaran el termini de 
presentació d’obres el 23 de juny.

Nombroses obres s’han presentat durant 
aquests dies als Jocs Florals en les di-
verses categories que es proposen: Vi-
ola d’Or (millor poesia sobre solidaritat, 
proïsme, etc.), Englantina d’Or (millor 
poesia sobre la pàtria), Flor Natural d’Or 
(millor poesia sobre l’amor) i Premi Jacint 

Laporta al millor treball històric o científic 
sobre els barris de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta.

Una vegada finalitzat el termini de recepció 
d’obres, serà el jurat l’encarregat de valo-
rar-ne la qualitat i determinar-ne les gua-
nyadores. El 15 de setembre a les 19 h es 
farà el lliurament dels premis a la Sala de 
plens del Districte Sants-Montjuïc.
Més informació: www.elsjocsflorals.cat

Últims dies per participar als Jocs Florals
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ACTUALITAT

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

AGENDA

La nit més curta de l’any ja és aquí, us 
esperem al Casinet d’Hostafrancs!

Com ja és tradició, la Flama del Canigó 
donarà la benvinguda a la nit del foc del 
Casinet d’Hostafrancs de la mà dels Dia-
bles de l’escola Barrufet, que amb el seu 
correfoc donaran el tret de sortida a la nit 
més curta de l’any.

La Revetlla de Sant Joan és una nit màgica: 
olor de pólvora, soroll de petards, coca de 
pinyons, cava, música... El pati del Casinet 
acollirà el sopar popular: l’única condició 
és que els assistents portin el seu sopar! 
La gresca s’acompanyarà amb música de 
l’Orquestra Aquàrium i discomòbil Xauxa.

Us hi esperem!

A punt per a la Revetlla de 
Sant Joan! Us presentem una activitat organitzada 

per l’Observatori de Salut pública, amb 
el suport de la Taula intercultural, que 
pretén reflexionar al voltant de situa-
cions de conflicte a través de dinàmi-
ques participatives.

Una altra cultura, una altra llengua, un al-
tre color de pell, uns costums diferents... 
El poc contacte amb realitats diferents a 
la pròpia i el seu desconeixement fan que 
sovint es creïn prejudicis al voltant de per-
sones d’altres cultures. 

Aquest és el punt de partida de Joc de 
rols, una activitat oberta a la participació 
de tothom amb l’objectiu de trencar tòpics 
i apropar-se a nous punts de vista sobre 
la diversitat cultural i la immigració.

Joc de rols, una nova activitat de la Taula intercultural

Inscripcions: 
projectes@secretariat.cat, 
Tel. 93 291 89 41
Dilluns 21 de juny, de 19 a 21 h
Sala d’actes de Cotxeres de Sants 

Els centres esportius de l’Espanya In-
dustrial i de la Bordeta han preparat 
una àmplia programació d’activitats 
per a aquest estiu.

A partir del 28 de juny, aquestes instal-
lacions esportives oferiran una àmplia 
programació esportiva d’activitats en sala, 
aquàtiques i de gimnàstiques suaus espe-
cífiques per als mesos d’estiu. A més, una 
nova edició del Campus Olímpia tornarà a 
ser una bona opció per al temps d’oci dels 
més petits.

Continua en forma aquest 
estiu

Els cursos i tallers posaran el punt i fi-
nal a la temporada amb una festa i una 
exposició.

La festa de cloenda dels tallers serà el pro-
per dilluns 21 de juny, moment en el qual 
l’Auditori de les Cotxeres de Sants aco-
llirà una exhibició dels cursos d’expres-
sió protagonitzada pels alumnes: dansa 
clàssica infantil, capoeira, sevillanes... És 
un espectacle important i de qualitat, en 
el qual participen uns 400 alumnes. Com 
a novetat, enguany es farà una mostra 
d’instruments musicals.

Pel que fa a l’alumnat de plàstica, una ex-
posició dividida en tres blocs mostrarà més 
de 400 obres de dibuix i pintura, patchwork, 
joieria de paper i vitralls, entre moltes altres 
disciplines. Les exposicions es faran tant a 
Cotxeres com a Casinet, és important re-
marcar que l’alumnat és el responsable del 

muntatge i desmuntatge.
Festa tallers d’expressió
Lloc: Auditori Cotxeres de Sants
Dilluns 21 de juny de 18 a 21.30 h
Entrada gratuïta

Exposició
Lloc: Cotxeres de Sants - Casinet d’Hos-
tafrancs
Fins al 26 de juny
Entrada gratuïta

Final de curs dels tallers de Cotxeres-Casinet

   7a Festa de l’esport Sants-Montjuïc

Lliurament de premis, en acabar se ser-
virà un refrigeri.
Teatre de Sant Medir
Dimecres 16 de juny, 20 h

  3a Edició Torneig Futbol Sala
Temps de Barri 

Centre Esportiu Municipal la Bordeta
Dissabte 19 de juny, de 9 a 14 h


