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Un total de 39 poemes opten
als Jocs Florals de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
El jurat donarà a conèixer el seu veredicte
el 25 de setembre a les 19 h a la Sala de
plens del Districte de Sants-Montjuïc.

NOTÍCIES DESTACADES

Assemblea General Ordinària
Amb les noves adhesions, el Secretariat arriba a les 312 entitats associades

El passat 21 de maig es va tancar el
període de participació als Jocs Florals
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. En
total han participat 24 persones amb un
total de 39 obres poètiques: 11 a la Viola
d’Or, 12 a l’Englantina d’Or i 16 a la Flor
Natural.
El jurat, format per docents, escriptors i
altres personalitats de reconegut prestigi
literari i acadèmic, donarà a conèixer el
seu veredicte el 25 de setembre a les 19 h
en un acte a la Sala de plens del Districte
de Sants-Montjuïc on farà el discurs de
mantenidora Laura Borràs, directora de la
Institució de les Lletres Catalanes.
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.

El passat dimarts 17 de juny vam
celebrar l’assemblea general ordinària
del Secretariat, amb la presència de 56
entitats associades. L’informe de gestió
del 2013 i el pla de treball del 2014 van
ser aprovats per unanimitat. Així mateix,
es van incorporar 14 noves entitats a la
federació, de manera que el Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta arriba a les 312 entitats.
En el repàs del 2013, es va fer èmfasi
en la gestió d’equipaments, els espais de
coordinació associativa -com ara la Taula
intercultural, la d’esports o la social- o

els projectes en els quals participa el
Secretariat: l’Espai de Deures, els Jocs
Florals, les monografies d’història local,
la Bordeta en Dansa, etc. Pel que fa
a les línies de treball per al 2014, en
destaquem la continuïtat dels diversos
espais de coordinació associativa, la
posada en marxa de la Taula Social i
l’Expressa’nts.
Durant l’Assemblea es van escollir
els nous candidats i candidates de
l’executiva del Secretariat. Destaquem
la incorporació de la Carme Bernet que
substituirà la Núria Vidiella.

Ja tenim els dos cartells que il·lustraran el Correllengua 2014
L’obra de Llorenç Gasset ha estat la guanyadora de la
categoria d’adults del 6è concurs de cartells per il·lustrar
el Correllengua 2014 de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, al
qual s’han presentat un total de 8 obres amb dissenys molt
variats. En la categoria infantil, el dibuix guanyador ha estat
el de la Joana Suñé de 10 anys.
En l’edició d’enguany, el cartell guanyador de la categoria
d’adults serà el que il·lustrarà els cartells i la programació
del Correllengua i el dibuix infantil serà el que s’utiitzarà per
fer el mosaic gegant que elaborarà l’alumnat de les diferents
escoles dels nostres barris i que es penjarà al Monument al
Ciclista de la Plaça de Sants.
El Correllengua de Sants, Hostafrancs i la Bordeta se
celebrarà el dissabte 25 d’octubre a la Plaça de Sants i
tindrà com a protagonista la poetessa Maria Mercè Marçal.
Cartell guanyador adults (Llorenç Gasset)

Cartell guanyador infantil (Joana Suñé)
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13a edició de FIRENTITATS
Un d’informació
any més les aentitats
van demostrar
la seva
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les entitats
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van tornar a sortir al carrer per mostrar les activitats i
les iniciatives que impulsen cada dia. Malgrat la pluja,
que va fer acte de presència a primera hora de la
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tarda, la 13a edició de Firentitats va tornar a ser un

ercultural!
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èxit pel seu caràcter cívic, festiu i participatiu.
Al plenari de valoració de Firentitats 2014 es va posar
de relleu el bon ambient que es va viure durant tot
el dia, les ganes de les entitats de sortir al carrer i

Haima de l’Associació Amazán

Taller de medicina xinesa

Salutacions d’Arreu

l’alta participació de la ciutadania, davant el context
dels dies previs a Firentitats. Durant la reunió es van
valorar molt positivament els globus i les pancartes
col·locades al carrer de Sants; les entitats noves van
destacar que havien captat força gent i algunes entitats
van demanar que la mostra d’associacions acabi més
tard per tal d’aprofitar l’assistència de públic.

‘Expressions del món’
Resum fotogràfic
d’aquesta activitat,
on hi van participar una
desena d’entitats de
la Taula intercultural

Èxit de la recollida solidària d’oli de la Taula Social
La

Taula

Social

de

La Taula d’Esports amb
l’esport femení!

Sants,

Hostafrancs i la Bordeta va recaptar
107 litres d’oli durant la celebració
de Firentitats en els nou punts de

La Taula d’Esports va organitzar

recollida que hi havia distribuïts des

l’activitat multiesportiva ‘Som noies,

de la Plaça de Sants fins a Creu

fem esport’ dirigida a noies de 4t i 5è de

Coberta a les carpes de l’Associació

primària. Un grapat d’equips femenins

de Disminuïts de Sants-Montjuïc,

formats per alumnes de les escoles dels

Centre Cultural Islàmic, CoopMercat, Èdip Rei, El Barri pel Barri, El Gra

nostres barris van participar en aquesta

de Blat, Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs

prova combinada on van poder fer un

(FAECH), Fundació Privada Avismón Catalunya i Grup Solidaritat Sant
Edita:L’oli
Secretariat
de Sants,
Bordeta.
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famílies més necessitades dels nostres barris.
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tast de cinc esports: handbol, futbol
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ACTUALITAT

Gaudeix del Cinema a la Fresca!
Torna un clàssic de l’estiu, el Cinema a la Fresca a Cotxeres de Sants. Els
dijous del 19 de juny al 17 de juliol, el passatge de Fructuós Gelabert acollirà les
projeccions de pel·lícules actuals de temàtiques variades i disteses.

Programació
19 de juny – La gran bellesa
26 de juny – Capitán Phillips
3 de juliol – Blue Jasmine
10 de juliol – La vida de Adèle
17 de juliol – Els últims dies

Les instal·lacions d’Atles Esports i el Secretariat
lluiran tres obres de la Lluïsa Franch
Lluïsa Franch (1941 - 2010) va
destacar per la seva tasca artística
i social als nostres barris. Va ser la
impulsora i fundadora del Col·lectiu
d’Artistes de Sants i va estar molt
involucrada en les reivindicacions
veïnals. En l’aspecte artístic, Franch
convertia el ferro en obres de gran
qualitat plàstica, transformant l’ofici
de ferrer que li venia de família.

Les cobles Rambles i Baix Llobregat
actuen a les 19.30 h a Vapor Vell – Joan
Güell
El toc de flabiol i el so de la tenora tornen
a omplir els divendres al vespre la placeta
del Vapor Vell amb Joan Güell amb el
nou cicle de sardanes als nostres barris,
organitzat per la Comissió Sardanista
del Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta.
Les actuacions van començar el passat 16
de maig i s’allargaran fins a l’11 de juliol, en
un cicle de 8 ballades. Com ja és habitual,
les partitures estaran interpretades per
les cobles Rambles i Baix Llobregat, en
divendres alterns.
Les actuacions són els divendres a les
19.30 h al Vapor Vell - Joan Güell.

Calendari d’actuacions
Maig
Dia 16 Rambles
Dia 23 Baix Llobregat
Juny
Dia 6 Baix Llobregat
Dia 13 Rambles
Dia 20 Baix Llobregat
Dia 27 Rambles
Juliol
Dia 4 Baix Llobregat
Dia 11 Rambles

Al vestíbul del CEM la Bordeta trobareu Johan
Cruyff, una escultura on s’immortalitza el jugador
xutant una pilota sobre l’escut del FC Barcelona.

Les parets del centre cívic Cotxeres de Sants
lluiran aquest mural dedicat a la natura.

Tornen els divendres de
sardanes al barri de Sants

El vestíbul del CEM l’Espanya
Industrial acull una escultura
que representa un noi anant a
l’escola amb la seva motxilla.
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