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NOTÍCIES DESTACADES

La poesia arriba als nostres barris de la mà dels Jocs Florals
El termini de lliurament de les obres poètiques finalitzarà el 20 de maig
Arriba una nova edició dels Jocs Florals de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, el concurs literari en llengua
catalana per excel·lència, organitzat per la Societat Coral la
Floresta, la Federació Festa Major de Sants, la Federació
d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, les
Comissions de la Festa Major de la Bordeta i l’Associació
de Comerciants Creu Coberta, amb el suport del Districte
de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta.

Convocatòria

JOCS FLORALS
de SANTS
HOSTAFRANCS
I LA BORDETA

Hi ha tres categories diferents: Viola d’Or, temes religiosos,
de solidaritat i proïsme; Englantina d’Or, la pàtria i les
tradicions i cultura popular; Flor Natural d’Or, l’amor i els
sentiments. Un jurat format per docents, escriptors i altres
personalitats de reconegut prestigi literari i acadèmic
determinarà els guanyadors de cadascun dels premis.
La dotació econòmica dels premis serà un trofeu, 300
€ en metàl·lic i 100 € en un val de compra a les botigues
adherides a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta i
un lot de llibres gentilesa d’Abacus Cooperativa.

2014

Podeu lliurar les vostres composicions poètiques a Cotxeres
de Sants o a qualsevol botiga Abacus de Catalunya fins al
20 de maig. Consulteu les bases generals de la convocatòria
del certamen literari a www.elsjocsflorals.cat

www.elsjocsflorals.cat

La V Caminada Sants-Montserrat escalfa motors
65,8 km el cap de setmana del 10 i 11 de maig, t’hi atreveixes?
La Unió Excursionista de Catalunya de Sants organitza la V Caminada
Sants-Montserrat, puntuable per a la XVII Copa Catalana de Caminades de
Resistència. La caminada té per objectiu fer el recorregut que separa la Plaça
de Sants de la Plaça del Monestir de Montserrat per camins de muntanya, un
total de 65,8 km. La sortida serà el dissabte 10 de maig a les 17 h i l’arribada
al Monestir de Montserrat serà abans de les 13 h del diumenge 11 de maig.
El període d’inscripció serà del 10
al 16 de març per a les persones
federades a la UEC i del 17 de
març al 8 de maig, per a la resta
de participants. Les inscripcions
s’han de fer a través del web de
la UEC de Sants, dins de l’apartat
Sants-Montserrat. Trobareu tota la
informació a www.uecsants.org
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IV Certamen Literari del
Grup d’Opinió Àmfora
El Grup d’Opinió Àmfora ha
convocat el IV Certamen
Literari de l’entitat amb
la col·laboració de la
Biblioteca Vapor Vell i el
Secretariat. El certamen
és obert a qualsevol persona que hi vulgui
participar. Hi ha dues modalitats: la juvenil,
de 12 a 17 anys i la d’adults, a partir dels 18
anys.
Els treballs s’han de presentar entre el 19
d’abril i el 20 de maig de 2014. L’acte de
lliurament de premis serà el 20 de juny a les
19 h a la Biblioteca Vapor Vell. Trobareu tota
la informació a www.secretariat.cat
www.secretariat.cat info@secretariat.cat
www.twitter.com/secretariat_shb
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Una trentena d’entitats del Secretariat van assistir a la
presentació de la Taula Social que es va celebrar el
passat 18 de març a les Cotxeres de Sants. A l’acte
van participar Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta; Francina
Alsina, presidenta de la Federació Catalana del
Voluntariat Social; Ferran Ramon-Cortés, director
del Instituto de Comunicación 5 Fars; i Laia Serrano,
presidenta de Barcelona Actua.

Lluïsa Erill va remarcar que en
el moment actual és de vital
importància que les entitats que fan
atenció social tinguin un espai on
poder compartir projectes i sumar
esforços per tal d’arribar a més
població en una situació de fragilitat
o vulnerabilitat.
Erill va destacar el paper que
jugarà la Taula Social en la captació
de voluntariat, la denúncia de les
carències i situacions de precarietat
que hi ha als nostres barris i la
sensibilització de la població sobre
la tasca que realitzen aquestes
entitats.
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Francina Alsina: “Les
associacions són qui estan
aguantant la societat en
aquest moment”

Ferran Ramon-Cortés:
“Ara cal ser dic de
contenció i no corretja de
transmissió”

Laia Serrano: “Tots tenim
una vena solidària a dins,
però l’hem de deixar
aflorar”

Francina Alsina va defensar la
figura del voluntari i va destacar
la importància que aquest
estigui format per a la tasca que
ha de desenvolupar. A més, va
posar èmfasi en la idea que el
voluntariat genera ocupació,
negant que sigui una mà d’obra
barata que ocupa llocs de
feina. D’altra banda, Francina
Alsina va encoratjar entitats i
ciutadania a treballar en xarxa.

Ferran Ramon-Cortés va incidir
en la necessitat de “fer militància
del positivisme” per generar
un corrent d’esperança. Per
aconseguir-ho va reclamar més
empatia a l’hora de comunicarnos. D’atra banda, va reclamar
més tolerància amb els errors
no intencionats i per tant,
ser més considerats amb els
reconeixements i menys durs
amb les crítiques.

Laia Serrano va explicar
com la trucada d’una oient
a la ràdio va inspirar-la per
engegar la seva fundació que
ara ja aplega més de 10.000
socis. Barcelona Actua és
una xarxa social de persones
que col·laboren perquè volen
una ciutat millor, cohesionada
socialment, sensible, solidària
i implicada en la realitat social
que l’envolta.

L’acte va finalitzar amb una breu presentació
de les entitats que formen la Taula social.

PROPERA REUNIÓ DE LA TAULA SOCIAL
Dilluns 28 d’abril a les 19 h a la Sala 31 de les Cotxeres de Sants
Ordre del dia de la reuió:
· Participació de la Taula Social a Firentitats el proper 31 de maig.
· Incorporació de noves entitats a la Taula Social.
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Passat, present i futur de Can Batlló
‘Inventari de Can Batlló. Teixint una història col·lectiva’ és el segon
llibre de la col·lecció Riera de Magòria
‘Inventari de Can Batlló. Teixint una història
col·lectiva’, aporta un recull d’articles que
il·lustren diversos instants de la història del
recinte industrial de la Bordeta. Cada article
aporta una mirada diferent de la construcció
d’un mateix barri, d’una mateixa ciutat.

Participa al 6è concurs de
cartells del Correllengua
Enguany hi ha una categoria especial
per a infants fins als 12 anys

El proper divendres 25 d’abril a Can Batlló
hi haurà un debat obert al voltant del llibre
amb els seus autors. L’acte està organitzat
per LaCol, coordinadors del llibre.
El llibre té un preu de 20 € i el podeu
comprar a les Cotxeres de Sants, Abacus
d’Hostafrancs, La Ciutat Invisible, Papereria
Vicky, Can Batlló i La Central. Les entitats
del Secretariat teniu un descompte del
30% si compreu packs de 5 llibres.

Per primavera, tornen les caramelles!
L’entitat Societat Massa Coral La Vinya de Sants
omplirà el barri amb les seves melodies
El proper dissabte 26 d’abril, la Societat Massa Coral la Vinya de Sants farà un
itinerari pel barri que omplirà els nostres carrers de melodies de caramelles.
1a. Part del Recorregut
9.30 h.- Bodega Rafel. Manso 52.
10.30 h.- Pastisseria Kessler Galimany. Sants, 53
11 h.- Bar Llopart. Guadiana, 28
11.30 h.- Bar Cu-Cut. Vilardell, 23
13 h.- Bodega Mestre. Tenor Massini, 28
14 h.- Bodega Floren. Plaça Ibèria
2a. Part del Recorregut
17 h.- Residència Mossèn Vidal i Aunós. Navarra, 12.
18.30 h.- Residència Josep Miracle. Plaça Bonet i Muixí.
19.30 h.- Església Santa Maria. Plaça Bonet i Muixí.
20 h.- Joieria Pallarès. Passeig de Sant Antoni, 2.

La participació al concurs de cartells del
Correllengua de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta és oberta tant a professionals com
a artistes novells que es poden presentar de
manera individual o col·lectiva. Les obres han
de ser dissenys originals i inèdits en els que
s’han d’incloure les frases “Correllengua 2014”,
“Sants, Hostafrancs i la Bordeta” i “dissabte
25 d’octubre, plaça de Sants”. El jurat tindrà
en compte la inclusió en el disseny d’algun
motiu al·lusiu a la llengua o cultura catalana,
o bé alguna referència a l’obra de Maria
Mercè Marçal, protagonista del Correllengua
d’enguany.
Els treballs s’han de presentar al Centre Cívic
Cotxeres de Sants abans del 13 de juny del
2014 i el veredicte es farà públic el 20 de juny
del 2014.
El premi de la categoria general és l’edició
de l’obra guanyadora en la difusió del
Correllengua i un lot de llibres d’Abacus
Cooperativa. El premi de la categoria infantil
és l’edició de l’obra guanyadora per a la
construcció del mural gegant que es muntarà
a la Plaça de Sants. Consulteu les bases a
www.secretariat.cat
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