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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Encara amb el regust que ens ha dei-
xat la Festa Major de Sants, ja comen-
ça a obrir els ulls la Festa Major de la 
Bordeta.

Enguany són tres les comissions organit-
zadores: Baix Jocs Florals, la Plaça Fènix 
i, com a novetat, els veïns i veïnes de la 
Plaça Súria reprenen la gresca després 
de gairebé trenta anys.

Com cada any, els primers a fer gresca 
seran els de Baix Jocs Florals, del dime-
cres 31 d’agost al 4 de setembre. Més 
endavant, prendrà el relleu la comissió de  
la Plaça Súria, de l’1 al 4 de setembre, i 

finalment la comissió de la plaça Fènix ce-
lebrarà la festa del 8 a l’11 de setembre.

L’acte unitari que tancarà les festes serà 
la Bordeta en dansa, un espectacle que 
no us podeu perdre: dansa, mostra gas-
tronòmica, cercavila, diables, gegants...

Us hi esperem!
www.secretariat.cat

La Festa Major de la Bordeta

El proper dijous 15 de setembre es 
farà el lliurament de premis del segon 
certamen dels recuperats Jocs Florals 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Amb una participació similar a la del 2010, 
aquesta edició ha comptat amb 45 treballs 
arribats d’arreu de Catalunya, 15 dels quals 
han estat per a la modalitat Viola d’Or, 9 
s‘han adreçat a la modalitat Englantina i 21 
corresponen a la Flor Natural.

L’acte de lliurament de premis se cele-
brarà a la Sala de Plens del Districte de 
Sants-Montjuïc a les 19 h, cal que confir-
meu l’assistència: info@elsjocsflorals.cat

Lliurament de premis dels 
Jocs Florals

El dies 24 i 25 de setembre, el Secre-
tariat tornarà a ser present a la Mostra 
d’Associacions de Barcelona, que en-
guany arriba a la 16a edició.

Repetint la fórmula d’altres anys, el Se-
cretariat compartirà estand a la Mostra 
d’Associacions de Barcelona amb les al-
tres federacions d’entitats del districte: la 
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec i la 
Unió d’Entitats de la Marina.

Si voleu que difonguem les vostres activi-
tats des de la mostra, només cal que ens 
feu arribar a les Cotxeres de Sants els 
materials informatius de la vostra entitat. 
Teniu temps fins al 22 de setembre!

Plaça de Catalunya
Dissabte 24: d’11 a 21 h
Diumenge 25: d’11 a 19 h

16a Mostra d’Associacions de Barcelona

Arriba la tercera edició de la Bordeta en 
Dansa, que tindrà lloc el dissabte 17 de se-
tembre a la plaça de Celestina Vigneaux.

A les 18 h s’obrirà la festa amb una cercavi-
la de la mà dels Geganters de Sants, i a les 
18.30 h ja es farà l’obertura de l’espectacle. 

Tot i que la dansa és la gran protagonista, 
la festa es complementarà amb tallers per 
a la mainada i una mostra gastronòmica. A 
més, també hi haurà una petita mostra de 
les entitats de la Bordeta.

Els Diables de Sants posaran la cirereta 
del pastís amb un castell de focs com a 
cloenda de l’acte.

Més informació: www.secretariat.cat

La Bordeta en Dansa

Arribem als 50!

Al desembre del 2006 vam començar 
a editar aquest butlletí, de periodicitat 
mensual, per potenciar la comunicació 
amb les entitats i fer d’altaveu dels pro-
jectes i activitats del teixit associatiu. En 
aquests primers 50 números, ens hem 
fet ressò de l’actualitat dels nostres bar-
ris i, també, hem fet monogràfics de te-
mes que mereixien un tractament més 
extens, com ara el canvi de Comissió 
Executiva, el nou logotip del Secretariat, 
un recull de les activitats de Nadal o la 
nova pàgina web, per exemple.

Tenim el convenciment que l’accés a la 
informació per part de les entitats és un 
element clau a l’hora d’accedir a recur-
sos, de participar, de fomentar el treball 
en xarxa, de compartir projectes... Amb 
aquest repte, continuarem treballant per 
oferir-vos eines que fomentin aquesta 
circulació de la informació i us animem 
fermament perquè vosaltres també en 
sigueu protagonistes. 

Com podeu fer-ho? Difonent les vostres 
activitats externament, mitjançant car-
tells, web, notes de premsa, etc. i tam-
bé internament, reenviant totes aquelles 
informacions que poden interessar les 
vostres persones associades.
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Si esteu realitzant algun projecte o acti-
vitat interessant i voleu que ens en fem 
ressò, feu-nos-ho saber:      

info@secretariat.cat

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

L’entitat MexCat coorganitza el fes-
tival Vive México 2011 amb l’objectiu 
de difondre la cultura mexicana a casa 
nostra. 

Més de 30 activitats arreu de la ciutat, i 
també als nostres barris, configuren la 
programació de México Vive 2011 amb 
un denominador comú: establir punts de 
trobada i relació entre la societat catala-
na i la mexicana. Aquesta relació ha es-
tat en ocasions molt estreta, només cal 
recordar que més de 10.000 catalans 
i catalanes van exiliar-se a aquest país 
durant la guerra civil.

Us presentem les 2 activitats del festival que 
es faran als nostres barris, no us les perdeu!

 Cicle de cinema mexicà contemporani
Del 5 al 9 de setembre, a les 19 h
Cotxeres de Sants (sala de projeccions)

 Ranxeres en català
Dilluns 12 de setembre, 19 h
Casinet d’Hostafrancs

Per a més informació: 
www.vivemexico2011.com

Mèxic i Catalunya, més a prop Cant coral al Correllengua
S’apropa el Correllengua, enguany se 
celebrarà el dissabte 22 d’octubre a la 
Plaça de Sants: volem que pugueu par-
ticipar amb nosaltres amb una cantada 
conjunta.

La Coral Sant Medir us proposa fer una 
trobada de cantaires per actuar durant el 
Correllengua, aquesta iniciativa està ober-
ta a tothom, només cal que tingueu ganes 
de cantar.  

Bàsquet de Festa Major
El Centre Esportiu Municipal l’Espanya 
Industrial acollirà aquest torneig de 
bàsquet que ja és tot un clàssic.

Diversos clubs dels nostres barris parti-
cipen en aquest torneig, que aquest any 
constarà d’un quadrangular masculí i 
d’una final femenina. 

Aquí us fem una relació dels horaris de les 
competicions amb els corresponents equips.

Quadrangular masculí
Dissabte 10 de setembre 2011
9.30 h BAM-Sant Medir
11 h JAC-BIM

Diumenge 11 de setembre 2011
10.30 h Tercer i quart classificats
12 h Gran final

Final Femenina
Diumenge 11 de setembre 2011
9.30h Gran final Sant Medir-BAM

A partir del 17 de setembre, tornen els 
patis oberts als nostres barris, una 
bona proposta d’espai de lleure per a 
infants, joves i famílies.

Per començar el curs amb bon peu, el 
programa Temps de barri, temps educatiu 
compartit torna a reeditar una proposta 
que ofereix un espai de lleure i oci per a 
infants, joves i famílies: ens referim als pa-
tis oberts.

Novament, 5 centres educatius dels nos-
tres barris participen en aquest projecte, 
consulteu-ne els horaris a: 

www.bcn.cat/tempsdebarri
 

Tornen els patis oberts!

I a l’octubre... Festa Major 
d’Hostafrancs!
Sempre al voltant del 2 d’octubre, 
diada del Sant Àngel Custodi, Hos-
tafrancs es vesteix de gala i tanca el 
cicle festiu dels nostres barris.

El proper 13 de setembre es presentarà 
a la sala de plens del Districte el cartell i 
el programa de la Festa Major d’Hosta-
francs: aquest serà el tret de sortida de la 
festa, que compta amb una àmplia parti-
cipació d’entitats i comissions que, amb 
la coordinació de la FAECH, treballen 
conjuntament per fer-la ben grossa.

Activitats tradicionals com la fira de ma-
granes o el Ball de Rams conviuran amb 
altres de més innovadores. I a més, el 
cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre, la 
Fira Medieval envairà Creu Coberta... No 
us ho podeu perdre!

Què heu de fer?
Només cal que us poseu en contacte 
amb nosaltres i us facilitarem la lletra i 
la partitura per poder assajar. Més enda-
vant us informarem de la data de l’assaig 
conjunt.

Així mateix, us agrairem que pugueu di-
fondre aquesta iniciativa entre les vos-
tres persones associades.

Anima’t i vine a cantar!
Per a més informació: 93 291 87 20


