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Temps de fer balanç
A punt de tancar el 2012, és moment
de fer balanç. Ha estat un any novament marcat per un context social i
econòmic ple de dificultats però, alhora, aquesta situació ha tornat a mostrar
la dimensió solidària i cohesionadora
del teixit associatiu i la societat civil.
Val la pena reconèixer molt especialment la tasca de les persones que des
de les entitats treballen de manera voluntària per posar el seu gra de sorra
per redreçar una situació tan delicada
com l’actual.
Hem impulsat nous projectes com ara
l’Espai de deures –per minimitzar el fracàs escolar-, les monografies d’història
local, l’intercanvi cultural amb Basurto
o la formació associativa, per exemple.
I molts altres han continuat marcant el
nostre calendari, com ara una nova edició de Firentitats, la gestió dels poliesportius, els serveis a les entitats...
Encarem el 2013 amb forces renovades!

Nadal solidari

Des del Secretariat us animem a no
deixar de ser solidaris durant les Festes de Nadal.
És per aquest motiu que us encoratgem
a participar a la campanya de recollida
de joguines noves. Enguany hi ha gairebé una vintena de punts de recollida
repartits pels nostres barris, on podeu
dipositar una joguina nova i fer possible
que els infants amb menys recursos passin un Nadal inoblidable. Per fer la vostra col·laboració més dinàmica, la Urban
Dance Factory ha organitzat el V Festival
Solidari de Hip-Hop, que tindrà lloc el
proper diumenge 23 de desembre a les
12 del migdia a les Cotxeres de Sants.
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NOTÍCIES DESTACADES

El Nadal batega als nostres barris
El Nadal ha arribat amb força als nostres barris. Les entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta han preparat un
munt d’activitats per gaudir al màxim
d’aquests dies tan especials.
Feu un cop d’ull a algunes de les activitats previstes durant les festes!
Viu la festa!
El tió està preparat per cagar sense parar i els Reis Mags estan ja de camí per
a la Cavalcada del proper 5 de gener. La
música i el teatre també seran presents
aquests dies. Per si els maies estan equivocats i el món no s’acaba el proper 22
de desembre, a la Placeta de Sant Medir
ja estan organitzant les Campanades
per rebre el 2013 amb gresca, oblidar els
maldecaps i donar la benvinguda al nou
any amb la millor festa possible!

Coral Sant Medir
26 de desembre, 20.45 h, Concert Tradicional de Sant Esteve a la Parròquia de
Sant Medir
Pastorets
23, 30 de desembre i 13 de gener, de 18
a 20 h al Centre Catòlic de Sants
29 i 30 de desembre, 18 h al Teatre Sant Medir
Campanades
31 de desembre, a partir de les 23.30 h
Placeta de Sant Medir
Cavalcada
5 de gener a les 18 h
al carrer
Vallespir

Calendari d’activitats
Cagatió
Taller de tions i animació infantil, a càrrec del Casal Independentista. 22 de de-

Tot a punt per a la Pau sense Treva!
La 25 edició de la Pau Sense Treva arriba carregada d’activitats per garantir el millor Nadal per als més petits
de la casa.
Del 27 de desembre al 5 de gener, el
Casinet d’Hostafrancs i les Cotxeres de
Sants acolliran tallers, ludoteca, teatre,
pallassos, xocolatada i un munt d’activitats més! La Pau sense Treva ja escalfa
motors, prepareu-vos per gaudir d’un
munt d’activitats esportives i culturals.

Recollida de joguines
Fins al 5 de gener, més de 18 punts de
recollida
V Festival Solidari de Hip-Hop
23 de desembre, 12 h
Cotxeres de Sants
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99
Amb la col·laboració de:

sembre, a les 11 h al Parc de l’Espanya
Industrial

Teatre infantil i solidari
Les tardes del 27 al 29 de desembre
s’ompliran de màgia i de somriures. El
cost íntegre de les entrades serà per a
l’ONG convidada d’aquesta edició, l’Associació Cívica La Nau.
Espectacles al Casinet d’Hostafrancs
27, 28 i 29 de desembre de 2012, 18 h
Entrada: 2,25 €
Jocs i animació
Del 2 al 5 de gener, les Cotxeres de
Sants seran una autèntica festa! Els
més menuts podran passar-ho d’allò
més bé amb un munt d’activitats que
ofereixen les entitats dels nostres barris: maquillatge, ludoteca, pistes Scalextric, tallers de manualitats per aprendre a fer pinyates, postals amb sucre,
collage de màscares, escultures amb
guix i molt més!
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat
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ACTUALITAT

Signatura CNL

Sants 3 Ràdio 15 anys!
El passat divendres 14 de desembre es
va celebrar al Teatre de Sant Medir l’acte central del 15è aniversari de l’emissora Sants 3 Ràdio.

El passat mes de novembre, el Secretariat i el Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona van renovar
l’acord de col·laboració en referència
al foment de la llengua catalana.
L’acte de signatura dels acords, que va
aplegar tretze entitats de la ciutat que
impulsen iniciatives a favor del català, és
una mostra més del compromís del Secretariat amb la normalització de l’ús de
la llengua catalana.
En aquest sentit, l’àmbit de la col·
laboració és molt divers, incloent la formació lingüística del personal dels equipaments que gestiona el Secretariat,
difusió d’activitats, assessorament, etc.

I ho van fer molt ben acompanyats: membres de l’emissora, veïnat, oients, entitats,
institucions... En definitva, de totes aquelles
persones que han acompanyat al llarg de la
història aquest mitjà de comunicació local.
Sota el lema, “La ràdio que fem entre
tots”, es va desenvolupar un acte que va
mostrar la força d’un barri que es mou i
d’un mitjà de comunicació que intenta reflectir-ho cada dia. El públic va pagar una
entrada solidària amb un producte per
omplir el rebost del banc dels aliments de
Sant Medir.
Felicitats per la festa i felicitats per
aquests quinze anys!

Pàdel al CEM l’Espanya
Industrial
Al febrer del 2013 el Centre Esportiu
Municipal l’Espanya Industrial estrenarà dues pistes de pàdel.
Les obres van començar a mitjans de desembre i està previst que finalitzin durant
el mes de gener del 2013. Les pistes de
pàdel estaran ubicades a la coberta de la
piscina d’activitats d’aquesta instal·lació
esportiva.
La construcció d’aquestes dues pistes
suposarà també una reforma i un canvi
d’ubicació del solàrium i dels canviadors,
així com l’adequació de l’accés al nou
espai.
Prepareu-vos per viure experiències
irrepetibles!

AGENDA
Tallers Cotxeres-Casinet
Inici dels cursos: 14 de gener del 2013

Llibre d’història local

Firentitats’13 2n plenari
Dia: 31 de gener a les 19.30 h
Lloc: Sala d’Actes Cotxeres de Sants

Aquest acte, que va comptar amb una
àmplia presència de públic, va ser el tret
de sortida de les monografies d’història
local. Aquest primer número de la col·
lecció Riera de Magòria se centra en la
segona república i la guerra civil.

Aula de formació Josep Guinovart
Conferència Banc del Temps, moneda
social.
Dia: dimarts 29 de gener, a les 19 h
Lloc: Sala d’actes de les Cotxeres de
Sants

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en fem
ressò, feu-nos-ho saber:
info@secretariat.cat

A principis de desembre es va presentar Del somni al silenci, obra de l’historiador local Agus Giralt, un llibre d’història local dels nostres barris.

Només per a entitats
Tot i que el preu públic és de 18 €, per
a compres iguals o superiors de 5 llibres
us oferim un important descompte, cada
llibre us costarà 12,60 €. Només a Cotxeres de Sants.
I a més...
Si la vostra entitat vol acollir la presentació del llibre, només cal que us
poseu en contacte amb nosaltres:
info@secretariat.cat
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