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Se’ns acaba l’any
Acaba un any on s’ha accentuat la
radicalitat en temes socials i en temes
nacionals de la que les entitats dels
nostres barris no n’hem estat alienes. En
el camp social, les entitats sabem prou
que les necessitats creixen de manera
sostinguda i plantegem el combat a
través de la solidaritat i la generositat
envers les persones desafavorides; en
el camp nacional, el model de país que
volem s’està coent també en els barris
i en el seu teixit associatiu. Els reptes
que ens ha de plantejar el nou any
són grans i esperançadors per poder
superar l’actual situació; tothom tenim
feina per fer, amb la mà estesa per a
les persones necessitades, i el colze
amb el colze per al model de país que
volem. Hi ha unes quantes Ítaques en
el nostre horitzó. Ajudem a assolir-les!

AGENDA
Inauguració de l’exposició del Grup
Juvenil del Col·lectiu d’Artistes de
Sants. Amb la col·laboració de l’alumnat
de l’Institut Lluís Vives. Quan? Dimarts
31 de desembre a les 19 h al Casinet
d’Hostafrancs. Rector Triadó, 53.
2n Plenari Firentitats. Obertura
del període de presentació de les
propostes d’eslògans. Lliurament del full
d’inscripcions i del full d’activitats. Quan?
Dijous 30 de gener a les 19.30 h a la Sala
d’Actes de les Cotxeres de Sants.
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NOTÍCIES DESTACADES

El Nadal arriba amb força als nostres barris
El Nadal ja batega als nostres barris i
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!
Fira ‘Nadal a Sants’
Fins al 6 de gener a la plaça de Joan Peiró
i Pg. de Sant Antoni (al lateral de l’estació
de Sants). Organitzada per la Federació
de la Festa Major de Sants, aquesta fira
nadalenca té una pista de patinatge sobre
gel de 620 metres quadrats, oberta de
10 a 22 h. A més, hi ha una zona amb
atraccions i paradetes on comprar articles
nadalencs. La fira té un caire solidari i
coincidint amb els espectacles que es
faran els caps de setmana, s’ha impulsat
una recollida d’aliments i joguines i hi
haurà activitats per fomentar l’adopció
d’animals. Un trenet recorrerà tot el barri
al preu d’1 euro el viatge, els beneficis
obtinguts es destinaran a la Marató de
TV3 i al Banc dels Aliments.
Pessebre monumental
Fins el 2 de febrer a la Parròquia de
Sant Joan Maria Vianney. El pessebre
té unes dimensions inusuals, està fet
amb materials reciclats i es representen
les poblacions de Betlem, Jerusalem i
Natzaret amb un miler de figures.

Dimecres 2 de gener, matí i tarda
Plaça de Sants
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Amb la col·laboració de:

Concert de Nadal
20 de desembre a les 21 h a l’Església del
Sant Àngel Custodi. Amb les actuacions
del Cor de l’Ema, el Cor Jove Orfeó
Atlàntida i l’Orfeó Atlàntida.
Els Pastorets de Josep Mª Folch i Torres
22 i 29 de desembre i 12 de gener a les
18 h al Centre Catòlic de Sants.
IV Festival Solidari de Hip Hop
22 de desembre a les 12 h a les Cotxeres
de Sants a càrrec de la Urban Dance
Factory. Durant el festival es presentarà
la campanya de recollida de joguines
noves de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
impulsada per Sants 3 Ràdio, la FAECH i
l’Associació Cívica La Nau.
Concert Tradicional de Sant Esteve
26 de desembre a les 20.45 h a la
Parròquia de Sant Medir a càrrec de la
Coral Sant Medir.
Les Campanades del barri
31 de desembre a partir de les 23.30 h
a la Placeta de Sant Medir. El campanar
de l’Església de Sant Medir s’il·lumina
de colors, toca les campanes en directe
mentre els veïns mengen el raïm. Tot
seguit, petit espectacle de focs artificials
i ressopó, tot gratuït i popular.
Cavalcada dels Reis Mags
5 de gener a les 18 h. Trajecte: Joan
Güell, Travessera de les Corts, Vallespir,
Pg. Sant Antoni, Galileu, Can Bruixa, Joan
Güell i Jardins de Can Mantega. En aquest
últim punt hi haurà una programació
d´activitats infantils fins a l´arribada dels
Reis.
Concert de Nadal
11 de gener a les 20.30 h a la Parròquia
de Sant Medir a càrrec de l’Orfeó de
Sants. L’entrada és gratuïta.
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ACTUALITAT

Viu la Pau Sense Treva a Cotxeres-Casinet
Del 28 de desembre al 5 de gener, torna la Pau Sense Treva. Set dies d’activitats
per als més petits!

Ja està obert el període
d’inscripcions als tallers
de Cotxeres-Casinet
Els tallers començaran el proper dilluns 13
de gener del 2014 i acabaran el 22 de març
del 2014. Els antics talleristes ja us podeu
inscriure, tant si pagueu per domiciliació
bancària com si és en efectiu o targeta. A
partir del 17 de desembre serà el torn dels
nous talleristes.

Teatre infantil i solidari
Les darreres tardes de l’any, el teatre
del Casinet d’Hostafrancs s’omplirà de
màgia i somriures amb la representació
d’espectacles infantils solidaris. El cost de
les entrades (2,5 euros) es destinarà de
manera íntegra al Centre de Serveis de
Canpedró, l’entitat convidada d’aquesta
edició.
Espectacles al Casinet d’Hostafrancs
28, 29 i 30 de desembre, a les 18 h.
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, màgia i molt més!
Activitats a les Cotxeres de Sants
2 de gener, de 17 a 20 h
3 i 4 de gener, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
5 de gener d’11 a 13.30 h.
Altres activitats...
Dissabte 4 de gener
Cinema infantil a les 18 h a la sala de
conferències. Entrada gratuïta.
Xocolatada popular a les 19 h a càrrec
de Sants 3 Ràdio.
Petita mostra castellera a les 19.45 h
amb els Castellers de Sants.
Correfoc infantil a les 20 h amb els
Diables Barrufet.

Nous horaris i tallers
Hi ha 9 tallers que s’estrenen de cara al
segon trimestre del curs 2013-14. Els
que més bona acollida han tingut són
els de caire més històric: Expedicions
arqueològiques. Entre la descoberta
i l’aventura; Història i Art: Mediterrani
Hel·lenístic i Roma Imperial; i Tresors
arqueològics patrimoni de la humanitat.
Consulta tots els tallers i els horaris al
web www.cotxeres.org/tallers

Aquest Nadal, regenera’t fent esport!
El CEM l’Espanya Industrial i la Bordeta
han engegat una campanya de Nadal
que no podeu deixar escapar. Del 14
de desembre del 2013 al 14 de gener
del 2014, la matrícula d’inscripció és
solidària i té un cost d’1 euro. L’import
total recaptat durant el període
promocional serà destinat de manera
íntegra a La Marató de TV3, que
enguany està dedicada a la investigació
de les malalties neurodegeneratives.
Inscriu-t’hi ara i no paguis fins gener!
Per a més informació consulta el web
www.atlesesports.cat
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