infoSecretariat

Núm. 73 Octubre 2013

Contra el feixisme,
ni un pas enrere!
La presència de grups feixistes als
nostres barris el proper 12 d’octubre
ha fet que nombroses entitats i
col·lectius es mobilitzin per mostrar el
seu rebuig a aquestes organitzacions
que amenacen directament la vida
democràtica.
La societat civil i les entitats dels
nostres barris rebutgem fermament
el feixisme: ja ho vam demostrar fa
més d’una dècada, alliberant la plaça
dels Països Catalans de qualsevol
manifestació de signe feixista, i ho
tornem a demostrar avui, defensant la
nostra voluntat de conviure en llibertat.
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NOTÍCIES DESTACADES

21a diada borinota a la Plaça Bonet i Muixí
Els de Sants han aconseguit finançament per
al documental sobre castells a l’Índia.
El proper diumenge 20 d’octubre, els
Castellers de Sants celebraran la 21a
Diada de la Colla a la plaça Bonet i Muixí.
Els Borinots estaran acompanyats pels
Castellers d’Esplugues i els Minyons
de Terrassa en una actuació castellera
que vol ser una festa i una oportunitat

de retrobament per a companys, amics i
coneguts. La diada es presenta com una
molt bona oportunitat per veure i gaudir de
grans castells tenint en compte els bons
resultats d’aquest inici de temporada: la
Colla ha descarregat, per primera vegada,
el pilar de 6, el pilar de 7, el 4 de 8 amb
l’agulla i el 3 de 9 amb folre més matiner
de la seva història.
Un documental fet realitat
L’aventura dels Borinots aquest estiu
a l’Índia quedarà immortalitzada en el
documental Melting Pot, gràcies a l’èxit
de la campanya de micromecenatge
que ha recaptat 5.000 euros de diversos
mecenes. A uns dies de tancar el projecte,
encara es poden fer aportacions de 5 a
500 euros amb nous objectius: subtitular
el documental, entrar en el circuit de
festivals cinematogràfics i documentals i
millorar el procés de postproducció.

És per això que el Secretariat s’ha
adherit al manifest de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona (FAVB) en contra del feixisme
als nostres barris i arreu de la ciutat.
Dissabte 12 d’octubre, us esperem
a la plaça de Sants a partir de les 8
del matí!

Sants s’omplirà de corredors amb la 35a edició del Cros Popular de Sants
Les inscripcions estan obertes fins al 31 d’octubre o fins arribar als 1.714 participants.
Fins a un miler de participants ja s’han
inscrit a la 35a edició del Cros Popular
de Sants, la cursa més arrelada i amb
més tradició de les que es disputen a
Barcelona. Les inscripcions estaran
obertes fins al 31 d’octubre o fins arribar
als 1.714 participants, xifra emblemàtica
que s’emmarca en l’adhesió del Cros a
la iniciativa Curses per la Independència,
impulsada per l’ANC i la Plataforma
ProSeleccions Esportives Catalanes.

corredors de 7 a 14 anys i el Cros
Popular, a partir dels 15 anys, amb una
distància de 10 km. Enguany, hi haurà
dues curses adaptades per a corredors
amb discapacitat intel·lectual: una de 800

Una cursa popular i inclusiva
Hi ha 4 categories diferents per poder
acollir el major nombre de participants.
El Petit Cros, per a infants de fins a
6 anys que recorreran 600 metres; la
Centpeus, de 3.000 metres, per als
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Amb la col·laboració de:

metres i la inclusiva de 1.500 metres, per
als corredors més experimentats, que
s’afegiran al recorregut del Cros Popular.
El Cros, una cursa solidària
Camins Esportius de Sants -entitat
organitzadora de la cursa-, destinarà
1.000 € al Banc d’Aliments de Càritas de
la Parròquia dels Dolors. A més, el mateix
dia de la cursa hi haurà contenidors on
es podran dipositar aliments per als més
necessitats dels nostres barris. El bon
funcionament de la cursa popular estarà
garantit per la feina de les més de 140
persones voluntàries que s’hi han implicat
enguany.
www.crospopulardesants.cat
www.secretariat.cat info@secretariat
www.twitter.com/secretariat_shb
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Dissabte 19 d’octubre de 2013 a la plaça de Sants
El Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és una diada plena
d’activitats de caire lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu impulsada per
la societat civil i feta realitat a través de la Comissió Organitzadora,
formada per una vintena d’entitats de tipologia diversa. Inicialment,
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua dels nostres barris
organitzava l’activitat, però des del 2008 es va canviar el model, optant
per una fórmula més concorreguda, obrint l’activitat a la participació de
més entitats amb la coordinació del Secretariat.

!
Els més menuts descobreixen el Correllengua

10.00 h Traca de la Colla de Diables i Tabalers de Sants
10.00 h Obertura d’envelats: Assoc. de Comerciants Creu Coberta, CAL
(projectes Parlem i Xerrem) Sants 3 Ràdio, Esplai Espurna,
Secretariat Entitats, Cultura Popular (Diables de Sants, Colla
de Diables i Tabals de l’Escola Barrufet, Gegants de Sants i
Castellers de Sants), Sants-Montjuïc per la Independència,
Òmnium Cultural, Unió Excursionista de Catalunya, Centre SocialCan Batlló, Cooperatives de Consum ecològic al barri, Centre de
Normalització Lingüística-CNL i Grup Solidaritat Sant Medir.
11.00 h Construcció del mosaic del Correllengua
11.00 h Exhibició dels grups de puntaires del Casal Artesà d’Hostafrancs,
Orfeó de Sants, Cotxeres de Sants i carrer Vallespir
11.00 h Rocòdrom popular de la Unió Excursionista de Catalunya de Sants
11.30 h Concurs de pintura ràpida amb el Col·lectiu d’Artistes de Sants
11.45 h Ballada dels Gegants de Sants
12.00 h Marató de poesia per la llengua amb Col·lectiu Artistes de
Sants, Premi Amadeu Oller i Grup d’Opinió Àmfora. Dedicada a
Miquel Martí i Pol
12.30 h Titelles. L’Oruga Voladora, de la Companyia Pea Green Boat
14.00 h Actuació del duet Som-hi, guitarra i acordió
14.30 h Dinar del Correllengua servit per Terra d’Escudella a la Pl. de Sants
16.30 h Rocòdrom popular de la Unió Excursionista de Catalunya de
Sants
17.00 h Festa infantil d’Esplais i Caus
17.00 h Marató de poesia per la llengua amb Col·lectiu Artistes de
Sants, Premi Amadeu Oller i Grup d’Opinió Àmfora. Dedicada a
Miquel Martí i Pol.
18.30 h Cantada popular de la Coral Sant Medir
19.00 h Xocolatada
19.30 h Cursa per la llengua del Casal Independentista de Sants
Tret de sortida de la cursa amb pilars dels Castellers de Sants
19.45 h Actuació de la Colla de Diables i Tabals de l’escola Barrufet
20.30 h Lectura del Manifest del Correllengua 2013. Salutació de
Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat, i Jordi Martí, regidor de
Sants-Montjuïc. Parlament de Miquel Strubell, sociolingüista i
professor de la UOC
21.30 h Actuació de la Colla de Diables i Tabalers de Sants
22.00 h Concert SPLAC
Concert KUMBES DEL MAMBO

Dinar del Correllengua (14.30 h)
Un cop més, el restaurant Terra d’Escudella
s’encarregarà del dinar del Correllengua,
que tindrà lloc a la plaça de Sants. Podeu
comprar els tiquets al Secretariat o al Centre
Social de Sants, entre altres punts.

Cantada popular (18.30 h)
Organitzada per la Coral Sant Medir. S’han
previst 2 assajos previs: dijous 17 d’octubre
de 21 a 22.30 h a l’església de Sant Medir. Si
voleu participar-hi: info@secretariat.cat

Durant el mes d’octubre, 9 escoles dels nostres barris han rebut
una visita molt especial... Les ambaixades del Correllengua! Uns
personatges molt divertits s’han encarregat d’ensenyar als més petits
què
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Els infants de les escoles dels nostres barris
han participat en l’elaboració del mosaic
del Correllengua, que s’alçarà a les 11 h al
monument del ciclista de la plaça de Sants.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

La il·lustració del Correllengua d’enguany és
obra de Josep Garcia Martín, guanyador del
5è concurs de cartells.
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19.30 h Acte presentació del Correllengua 2013, dedicat a Miquel
Marató de poesia (12 i 17 h)
Martí i Pol Botiga d’Abacus d’Hostafrancs (a sobre del mercat)
Acte institucional. Salutació de Lluïsa Erill, presidenta del
Dedicada a Miquel Martí i Pol. Organitzada
Secretariat d’Entitats; Miquel Àngel Oliva, director general
pel Col·lectiu d’Artistes de Sants, el Premi
d’Abacus;
i parlament de Pep Ribas, president de la CAL.
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Amadeu Oller
el Grup
d’Opinió
Àmfora. Si
Lliurament dels premis de la 5a Edició del Concurs de Cartells
voleu participar-hi: info@secretariat.cat
del Correllengua 2013.
NOTÍCIES
DESTACADES
Trencadís Coral del Cor Jove
de la Coral
Sant Medir.
“Reconeixença”- Recital poeticomusical a càrrec de Jaume
Calatayud i Vicenç Monera.

El Correllengua se celebra cada any amb l’objectiu de mostrar la vitalitat
de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús social en tots els àmbits.
L’edició d’enguany està dedicada a Miquel
Martí i Pol, amb motiu del 10è aniversari de
la seva mort. El poeta de Roda de Ter va ser
un dels màxims exponents de la literatura
del segle XX. Els seus poemes parlaven de
la vida interior, de la lluita contra un sistema
que considerava injust i de la batalla contra
la malaltia que l’acompanyaria durant més de
trenta anys, l’esclerosi múltiple.

ipa-hi!
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18 D’OCTUBRE
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A. E. Mossèn Puig i Moliner
Grup d’Esplai Espurna
Casal Independentista de Sants
Esplai Turons
Castellers de Sants
Grup de puntaries del Casal Artesà
CAL de Sants
d’Hostafrancs
Centre Social de Sants
Sants 3 Ràdio
Col·lectiu Artistes de Sants
Terra d’Escudella
Colla de Diables i Tabals de l’escola
Unió Excursionista de Catalunya
Barrufet
Òmnium Cultural
Coral Sant Medir
Sants-Montjuïc per la Independència
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Bordeta
Diables
de Sants d’Entitats de Sants, Hostafrancs
Grup d’Opinió
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Gegants
de Sants
Premi
Amadeu
Oller

Cursa per la llengua (19.30 h)
Organitzada pel Casal Independentista de
Sants. Participeu a la cursa per relleus i,
si és possible, feu visible la vostra entitat
portant una samarreta o un element que
la identifiqui (camisa castellera, vestit de
www.secretariat.cat
info@secretariat
diables,
samarreta del club
de bàsquet...).
www.twitter.com/secretariat_shb
Participa-hi:
cis.jaumecompte@gmail.com
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ACTUALITAT

La Taula d’Esports promou les activitats
esportives per a infants de 3 a 12 anys
El projecte ‘Som escola, fem esport’, impulsat per la Taula
d’Esports, ofereix una vintena d’activitats a preu reduït.
Som escola, fem esport és un projecte
impulsat per la Taula d’Esports que té
com a objectiu millorar la qualitat de
les activitats fisicoesportives per a la
població en edat escolar. Aquest és
un model compartit entre els centres
educatius, els clubs i l’Administració.

Per a aquest curs 2013-2014, s’ha
elaborat un programa d’activitats
especial que inclou fins a 27 propostes
esportives tan variades com el beisbol,
el judo, la natació sincronitzada o el
rugbi. Les activitats estan organitzades
per 9 clubs esportius dels nostres barris
i tenen un preu reduït.

Trobareu tota la
informació a:
www.secretariat.cat/
taula-esports

Mentalitza’t amb el Dia Mundial de la Salut Mental
Jornada d’activitats per prendre consciència sobre els trastorns mentals.
El proper divendres 18 d’octubre, el Grup
Sant Pere Claver, la Fundació Joia, CPB
Serveis de Salut Mental i l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals de SantsMontjuïc han organitzat un conjunt
d’activitats de sensibilització destinades
a commemorar el Dia Mundial de la
Salut Mental.

Hi haurà espectacle de titelles, tallers i
activitats infantils, actuació gegantera,
recital de poesia i actuació musical. A
les 19.15 h hi haurà un cinefòrum a les
Cotxeres de Sants, on es projectarà la
pel·lícula El lado bueno de las cosas, de
David O. Russell.

L’objectiu de la jornada és la conscienciació sobre els trastorns mentals a
partir de la música, la poesia, els jocs i
el cinema, per reivindicar una millora en
la qualitat de vida de les persones amb
una malaltia mental.

Esplais i Caus de
Sants-Montjuïc
(ECSM) és una federació que engloba diverses entitats
QUÈ SOM?
d’educació en el lleure del nostre districte, amb
Som el punt d’unió, i referent juvenil, dels diferents
esplais i caus del districte de Sants-Montjuïc
la voluntat de ser un punt d’unió i referència juECSM és una federació que en- principal objectiu és treballar
globa diverses entitats d'educa- per defensar els interessos coció envenils.
el lleure, és a dir,
muns com donar està
a conèixer formada
la
Laesplais
Federació
pels esplais
i caus del districte. El nostre
cultura de l'educació en el lleure.
Espurna, la Lluna, Sant Medir, Turons i Xiroia, i
PER QUÈ?
els agrupaments Joan Maragall, Puig i Moliner i
Skues. El principal objectiu d’ECSM és treballar
per la defensa dels interessos comuns i difondre la cultura de l’educació en el lleure.
Més informació:
Marc Pascual
telf. 637 40 35 60
esplaisicaussm@gmail.com

Els nostres carrers
s’omplen d’estels
El proper divendres 25 d’octubre, els nostres
barris s’ompliran d’estels. Sants-Montjuïc per
la Independència ha organitzat una cercavila
de 5 km que recorrerà els nostres barris,
omplint-los d’estelades. El punt de sortida
serà la Plaça Bonet i Muixí a les 17 h. Porteu
bon humor, sabates còmodes i estelades!

AGENDA
13a Trobada de Cant Coral de la Casa Gran
Amb les actuacions de la Coral Ressò de Sant
Boi, el Cor Infantil i Grup Instrumental de la Coral Sant Medir, la Societat Coral La Floresta i el
Cor Jove Orfeó Atlàntida. Quan? Diumenge 13
d’octubre a les 11 h al carrer Rosés, 11-17.
Teatre infantil ‘Contes per a nens valents’
Funció a càrrec de Trotam Teatre. Després
de la funció hi haurà xocolatada! Venda
anticipada de localitats a la secretaria del
Centre els dimarts, dimecres i divendres de
18 a 20 h. Quan? Diumenge 20 d’octubre a
les 18 h al Centre Catòlic de Sants.

Les activitats s’ubicaran a la plaça
de Sants, començaran a les 16 h i
s’allargaran fins a les 21 h del vespre.
Subscriu-te a l’Altaveu, el butlletí
electrònic del Secretariat. Una via de
comunicació digital amb les entitats
i la ciutadania en general que vol ser
una eina útil, eficaç i informativa al
servei del teixit associatiu. Cada quinze
dies rebràs al teu correu electrònic les
darreres novetats del teixit associatiu i

Coneixes l’ECSM?

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

dels nostres barris. A cop de clic! Per
rebre l’Altaveu només has d’introduir
el teu correu electrònic al nostre web
www.secretariat.cat
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Si esteu realitzant algun projecte o
activitat interessant i voleu que ens
en fem ressò, feu-nos-ho saber:

info@secretariat.cat
www.secretariat.cat info@secretariat
www.twitter.com/secretariat_shb

