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Firentitats, un nou èxit
de públic
Malgrat la pluja inicial, que va malmetre nombrosos estands i va suspendre
la programació d’activitats del matí,
les entitats van demostrar la seva determinació i el seu compromís amb la
ciutadania i van tornar a sortir al carrer
per mostrar les activitats i les iniciatives
que impulsen cada dia. Va ser una jornada cívica, festiva i participativa, que
va comptar amb activitats rellevants
com la 3a Festa intercultural, la presència de grups de cultura popular de
Basurto, Fes-te al Carrer, activitats esportives per als més petits, marató de
donació de sang...
Podrem recordar l’edició del 2013 com
la del gran xàfec, però també la podrem
recordar com l’edició en la qual ens
vam sobreposar a l’aigua i vam poder
gaudir d’una diada d’intensa activitat
associativa. Per molts anys!

17 de juny, assemblea del
Secretariat
La cita anual amb les nostres entitats
associades servirà per fer balanç del
2012 i projectar noves línies de treball.
El proper dilluns 17 de juny se celebrarà
l’assemblea del Secretariat, que presentarà al conjunt de les entitats associades
un recull de les activitats del 2012: els
projectes que s’han impulsat, aspectes
relacionats amb la gestió d’equipaments,
els serveis, els resultats econòmics, les
iniciatives de coordinació associativa...

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

El Secretariat ja piula!
El passat 30 de maig vam inaugurar el compte de Twitter
@secretariat_shb, una nova eina de comunicació que ens permetrà fer xarxa i, per tant, oferir una nova via de difusió de les
activitats de les entitats dels nostres barris.
Una de les primeres accions ha estat impulsar, conjuntament
amb @CotxeresCasinet, l’etiqueta #firentitats2013, que va sumar més de 240 piulades durant el passat cap de setmana.

La primera piulada

Et convidem a capbussar-te a Twitter i descobrir el nostre perfil, hi trobaràs 8 llistes
amb les entitats del Secretariat que tenen presència a la xarxa social.

La família esportiva de
Sants-Montjuïc es reuneix
a la X Festa de l’Esport
El proper dimecres 19 de juny a les 20 h,
el teatre de Sant Medir acollirà el lliurament de premis de la X Festa de l’Esport,
un punt de trobada i reconeixement a la
feina realitzada durant molts mesos pels
equips esportius del nostre districte.
Organitzada per l’emissora Sants 3 Ràdio, aquesta celebració és una magnífica
oportunitat per celebrar les fites obtingudes durant la temporada i reconèixer la
tasca dels esportistes i els clubs del districte. L’acte acabarà amb un refrigeri per
a tots els assistents.

Celebra la nit de Sant
Joan als nostres barris
Les revetlles populars ompliran de música i petards la nit més curta de l’any.
Tot és a punt per rebre l’estiu amb els rituals de cada any. La Flama del Canigó
tornarà a recórrer els carrers dels nostres barris fins arribar al Casinet d’Hostafrancs, on actuaran els diables de l’escola
Barrufet. Són molts els espais que acolliran revetlles populars, no us ho perdeu!
Revetlles populars
Casinet d’Hostafrancs
Comtes de Bell-lloc
Plaça d’Osca
Sagunt

Així mateix, també es plantejarà el pla de
treball del 2013 i es proposarà l’admissió
de diverses entitats que han sol·licitat formar part de la federació. Podeu consultar
la convocatòria i la memòria d’activitats a:
www.secretariat.cat/assemblea2013
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ACTUALITAT

Lliurament dels premis de Professionals de la dansa de tot el món aterraran al
poesia Amadeu Oller a la Casinet d’Hostafrancs
Parròquia de Sant Medir
Impartiran el 27è Curs Internacional de Dansa “Barcelona Summer Dance”.
Ja és oberta la convocatòria de la 50a
edició dels premis.

Cuba, els Estats Units, Noruega, el Japó, el Senegal o
la República Dominicana són alguns dels països d’origen dels ballarins i ballarines que arribaran aquest estiu
al Casinet d’Hostafrancs per impartir la 27a edició del
“Barcelona Summer Dance”.

Dimarts 18 de juny es lliurarà el premi de
poesia Amadeu Oller, adreçat a poetes
en llengua catalana. L’acte començarà a
les 20 h, amb la presentació d’Antoni Latres. Posteriorment es farà la lectura del
veredicte del jurat i es recitaran els poemes guardonats. L’escriptora Isabel-Clara
Simó serà l’encarregada de pronunciar el
discurs mantenidor i la Societat Coral la
Floresta posarà música a la cerimònia,
que conclourà amb les paraules de Mn.
Josep Bigordà.
Convocatòria 2014
Ja s’ha obert la convocatòria de cara a
l’any vinent, que serà la 50a edició dels
premis Amadeu Oller. Hi podran participar tots aquells poetes menors de 30
anys que escriguin en llengua catalana i
no hagin editat cap obra. El premi consisteix en l’edició del llibre guardonat amb
una publicació de 100 exemplars. Podeu
consultar les bases al web www.arqbcn.
org/node/4622

Del 25 de juny al 26 de juliol, aquest curs convertirà el
Casinet en el centre neuràlgic de la dansa, amb classes
d’estils molt diversos: de ballet, dansa contemporània,
teatre musical, claqué, danses africanes o capoeira, per
exemple. S’han previst diversos nivells: infantil, elemental, intermedi i avançat, així com classes magistrals.
Consulteu tota la informació i el procés d’inscripcions a
www.barcelonasummerdance.org

Gaudeix del Cinema a la Fresca
Torna un clàssic de l’estiu, el Cinema a la Fresca a Cotxeres de Sants. A partir del 20 de
juny, els dijous a les 22 h, el passatge de Fructuós Gelabert acollirà les projeccions de
pel·lícules actuals de temàtiques variades i disteses.

Projeccions
20 de juny - Fènix 11*23
27 de juny - ¿Y ahora dónde vamos?
4 de juliol - Moonrise Kingdom

AGENDA
135è aniversari Societat Coral La
Floresta
Dia: 15 de juny de 12 a 14.30 h
Lloc: Casa del Rellotge
Reunió valoració Festa intercultural
Dia: 20 de juny a les 19.30 h
Lloc: Sala 31 de Cotxeres de Samts
Reunió valoració Firentitats
Dia: 1 de juliol a les 19.30 h
Lloc: Sala d’actes de Cotxeres de Sants
Excursió a hivernacles i vivers de flors
Organitzada per Amics de la Pagesia.
Dia: 16 de juny a les 11 h (pl. Sants)
Persones no associades: 16 € (amb dinar)

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

11 de juliol - Lo Imposible
18 de juliol - Una pistola en cada mano

Festa de cloenda dels tallers de Cotxeres-Casinet
Les exposicions d’art plàstic i els balls posaran punt i final al curs 2012-2013.
El proper 19 de juny tindrà lloc la festa de cloenda dels cursos dels centres cívics. A partir
de les 17.30 h, passarà per l’escenari del teatre del Casinet l’alumnat dels cursos de ball
de disciplines com el jazz, la capoeria, el bollywood, el flamenc, el country o les danses
africanes.
Així mateix, podreu visitar les exposicions dels treballs realitzats als cursos de dibuix i pintura, ceràmica, restauració de mobles, pintura experimental, joieria, patchwork, vitralls,
manualitats, enquadernació, fotografia digital...
Cotxeres de Sants: fins al 29 de juny
Inauguracions: els dimarts 18 i 25 de juny,
a les 19.30 h
Casinet d’Hostafrancs: fins al 30 de juny
Inauguracions: els dimecres 19 i 26 de juny,
a les 19.30 h
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