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Iniciem un nou curs
Després de l’aturada de l’estiu, el
setembre marca l’inici del nou curs i la
represa dels projectes i activitats que
protagonitzaran els propers mesos.
En un context com l’actual, la feina del
sector associatiu és cabdal, així que us
animem a continuar treballant amb el
màxim rigor.
Pel que fa al Secretariat, continuem
impulsant les taules de coordinació,
que incideixen en aspectes com la
interculturalitat, la pràctica esportiva,
l’ús social de la llengua catalana o
l’atenció social, per exemple. Aquesta
línia estratègica de la federació respon
a la necessitat de potenciar el treball en
xarxa per arribar més i millor a diversos
àmbits d’actuació. A més, des dels
equipaments que gestionem estem a
punt d’iniciar una nova temporada que
oferirà una completíssima programació
cultural i esportiva adreçada al conjunt
de la ciutadania. La proximitat, la
qualitat i la innovació són factors clau
d’aquesta oferta formativa que cada dia
arriba a més persones.

Lliurament dels Jocs
Florals de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
Amb un total de 39 obres presentades,
aquest certamen literari es consolida
als nostres barris.

Butlletí d’informació a les entitats associades

NOTÍCIES DESTACADES

Transició nacional, qüestió de tothom?
La Taula intercultural ha organitzat una taula rodona i un debat per reflexionar sobre
el procés des d’una perspectiva intercultural amb experts de diferents àmbits.
La Taula intercultural us convida a l’acte
Transició nacional, qüestió de tothom?,
que tindrà lloc el proper divendres 26
de setembre a les 18.30 h a l’Auditori
de les Cotxeres de Sants. L’objectiu de
l’acte és reflexionar sobre el procés de
transició nacional que es viu al país des
d’una perspectiva intercultural i tenint en
compte diferents àmbits com la història,
la llengua, l’economia, la societat, la
ciutadania, l’acció exterior, el dret, etc.

Núria Camps, directora d’Avaluem;
Elisenda Paluzie, degana de la Facultat
d’Economia i Empresa de la UB; Orland
Cardona, Cap de l’Àrea de Relacions
Interdepartamentals i Participació de la
Direcció General per a la Immigració i
Patricia Duarte, lingüista.

Més informació a:
www.secretariat.cat/transicionacional

L’acte constarà d’una taula rodona amb
les intervencions de diverses entitats
del territori. Posteriorment, hi haurà
un debat moderat pel periodista de
TV3 Carles Solà. I comptarem amb les
reflexions de Ricard Garreta, membre
de la Fundació Catalunya Estat; Patricia
Gabancho, periodista i escriptora;

Mostra d’Associacions de Barcelona
El cap de setmana del 20 i 21 de setembre i el proper dimecres 24, la plaça de
Catalunya acollirà la mostra associativa de la ciutat, us hi esperem!
Novament, el Secretariat serà present a la Mostra d’Associacions de Barcelona amb
l’objectiu de difondre els projectes i activitats de la federació. Com en altres ocasions,
compartirem l’estand amb la Unió d’Entitats de la Marina i la Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec, una fórmula que visualitza tota la dimensió del teixit associatiu del territori.

Els Jocs Florals, recuperats al 2010 de la
mà de diverses entitats, han esdevingut
una activitat cultural de reconeixement i
impuls de la llengua catalana.

Us convidem a visitar l’estand, que comptarà amb
activitats de petit format a càrrec d’entitats del territori,
com ara un taller d’escacs, manualitats, activitats
infantils...

El lliurament de premis, emmarcat entre
les festes majors de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta, tindrà lloc el proper dimecres
1 d’octubre a la Sala de plens del
Districte Sants-Montjuïc, en un acte
obert a tota la ciutadania que acollirà el
discurs de la mantenidora Laura Borràs,
directora de la Institució de les Lletres.
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 			
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99		
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Els CEM l’Espanya Industrial i la Bordeta Arrenca un nou trimestre de tallers a
ja estan a punt per a una nova temporada. Cotxeres-Casinet marcat per l’èxit de
I tu?
les inscripcions en línia

L’Espai de Deures torna a l’octubre

A l’octubre comença la nova temporada d’Atles Esports amb el Zumba
com a protagonista absolut. Aquesta nova disciplina garanteix un
treball cardiovascular intens amb coreografies senzilles inspirades en
el merengue, la salsa o el reggaeton. Els beneficis del Zumba són
nombrosos: incrementareu la vostra energia, millorareu la coordinació
i condició física, reduireu el greix corporal i tonificareu el cos!

Enguany iniciem el tercer curs de funcionament de l’Espai de
NOTÍCIES
DESTACADES
deures gràcies al conveni anual que el Secretariat
i el Districte
de Sants-Montjuïc van signar el
passat mes de juliol per a l’any
2014.

Novetats al CEM
l’Espanya Industrial
Aquest estiu s’ha realitzat una
actuació de millora a les sales
d’activitats del CEM l’Espanya
Industrial orientada a aïllar
acústicament aquests espais.
La nova temporada 2014-2015 comença amb aquesta important
millora, que significa un increment del confort de les persones
usuàries que assisteixen a les classes d’activitats dirigides i als
serveis d’estètica i fisioteràpia.
Nou enllumenat més eficient i sostenible
Així mateix, s’ha apostat per un canvi en l’enllumenat molt més
eficient i sostenible energèticament, basat en un sistema de LED,
que a més ofereix una millor il·luminació dels diversos espais.

La segona setmana d’octubre comença el nou trimestre de
cursos i tallers dels centres cívics Cotxeres-Casinet. Entre
les novetats destaquem propostes molt diferents com els
clubs de lectura en francès i anglès, el taller d’iniciació al
bricolatge domèstic o un curs específic per treure el màxim
profit del mòbil. També ha augmentat l’oferta dels cursos
d’humanitats, amb noves propostes com l’arqueologia o la
història de l’art.
Aquest trimestre ja s’han
pogut realitzar les inscripcions
a través d’internet. Per
assegurar una bona atenció
a les persones usuàries,
es va habilitar un servei
especial d’atenció telefònica
per solucionar les possibles
incidències tècniques. Des
de la direcció del centre cívic
es valora molt positivament
el nou sistema, que ha estat
molt ben acollit per part de les
persones usuàries, superant
les 500 inscripcions en les
primeres 24 hores.

La 36a edició del Cros Popular de Sants Tancarem el CIE de Barcelona!
escalfa motors
Uneix-te a la campanya ciutadana per tancar el Centre
La cursa popular serà el proper 30 de novembre i les inscripcions
online començaran el 29 de setembre.
Camins Esportius de Sants ja està preparant el 36è Cros Popular
de Sants, que tindrà lloc el proper diumenge 30 de novembre. Les
inscripcions per internet es faran a través del web championchip.cat
del 29 de setembre al 27 de novembre i a Cotxeres de Sants, del 3 al
27 de novembre.
Categories i distàncies
Petit Cros (de 0 a 6 anys), 600 metres.
Centpeus (de 7 a 14 anys), 1 milla.
Cros Especial (per a persones amb discapacitat intel·lectual), 600
metres o 1 milla.
Cros Popular de Sants (a partir dels 15 anys), 10 km
Preus
Cursa general amb xip 12 euros i sense xip 14 euros.
Cursa de 7 a 14 anys, 3 euros.
Cursa de 0 a 6 anys i adaptada, gratuïta.

d’Internament per a Estrangers de la ciutat.

El Secretariat, conjuntament amb una vintena d’entitats del
país, ha iniciat una campanya ciutadana amb l’objectiu de
tancar el Centre d’Internament per a Estrangers (CIE) de
Barcelona, lloc on es vulneren de manera sistemàtica els
drets humans amb una total opacitat.
Per Vergonya! Per Justícia! Per Dignitat!
Què farem?
- Divendres 17 d’octubre a les 19 h, míting-piulada a les
Cotxeres de Sants.
- Dissabte 18 d’octubre a les 17 h, encerclarem el CIE de
Barcelona a la Zona Franca.
Consulta i adhereix-te al manifest al web
www.tancaremelcie.cat

Butlletí d’informació a les entitats associades

De cara al nou curs, s’ampliaran
les
places
d’alumnat
de
secundària després d’evidenciar
que és la franja d’edat amb més
necessitat de suport. D’altra
banda, ja s’està entrevistant nou
voluntariat que s’incorporarà al
projecte.
L’inici dels grups de reforç es preveu per a la segona setmana
d’octubre. Com cada any, els grups de primària treballaran a
les mateixes escoles i els de secundària ho faran a la sala de
lectura Miquel Martí i Pol. La previsió és que al llarg d’aquest curs
s’atenguin més de 100 alumnes, organitzats en 11 grups amb el
suport de 3 monitors i 35 persones voluntàries.

Del 3 al 5 d’octubre, intercanvi a
Montpeller
Els propers dies 3, 4 i 5 d’octubre, diverses entitats esportives i
culturals del nostre territori viatjaran a la ciutat de Montpeller amb
l’objectiu d’organitzar el 5è Fòrum dels i les joves catalans a la
ciutat francesa, prevista per al mes de maig del 2015, on hi haurà
un intercanvi d’activitats esportives i culturals.
Les entitats que hi participen
són: Companyia Juvenil de
Ballet Clàssic, Associació
de Patinadors de Barcelona,
Club de Beisbol Barcelona,
Club
d’Handbol
BCNSants UBAE, Multiactivitats
de l’Escola Joan Pelegrí,
Escola de dansa Luthier,
Club d’Escacs Peona i Peó,
Club Joan Pelegrí de natació
sincronitzada i la secció de
tennis taula de Lluïsos de
Gràcia.
Des de l’any 2011, el
COFSEC de la ciutat de
Montpeller i el Secretariat organitzen conjuntament un intercanvi
amb entitats dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta amb
l’objectiu de fomentar la socialització del jovent de les dues
ciutats que practiquen activitats esportives i culturals afins.

El mateix dia de la cursa se celebrarà el 6è concurs FotoCros i el Cros
Solidari. Trobareu tota la informació a www.crospopulardesants.cat

Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 			
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S’ampliaran els grups de secundària i hi haurà noves
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Espectacle de màgia amb George i Margarite.
On? Zumzeig Cinema. Béjar, 53.
Quan? Dissabte 4 d’octubre a les 18 h.

Projecció del film La chica del 14 de julio,
d’Antonin Pertjatko.
On? Zumzeig Cinema. Béjar, 53.
Quan? Dimecres 8 d’octubre a les 22 h.
Tapa Solidària.
On? Canpedró. Sant Crist, 13.
Quan? 10 i 11 d’octubre a les 20 h.
Trobada de motos americanes i Seat 600.
On? Carrer Vilardell.
Quan? Dissabte 11 d’octubre a les 20.30 h.

la Fe st a Ma jo r!
Ac tiv itats de st ac ad es de

..........................................

..........

Pregó de la Festa Major a càrrec de Domingo
Catalán, atleta i campió del món l’any 1987 i
actuació de l’Orfeó Atlàntida.
On? Sala de plens del Districte de Sants-Montjuïc.
Quan? Divendres 3 d’octubre a les 20 h.
IX Fira Medieval.
On? Carrer Creu Coberta i Consell de Cent.
Quan? 4 i 5 d’octubre durant tot el dia.
X Trobada de Cant Coral amb el Cor de Mares
de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i l’Orfeó
Atlàntida.
On? Parròquia del Sant Àngel Custodi.
Quan? Dissabte 4 d’octubre a les 19 h.

Foto de família amb Pablo Vaquero, autor del cartell
guanyador de la Festa Major d’Hostafrancs 2014 .

XX edició del tradicional ball de rams
d’Hostafrancs i ball de Festa Major, amb la
Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
On? Plaça Joan Pelegrí.
Quan? Dissabte 4 d’octubre a les 21 h.
Sopar de germanor i ball de Festa Major amb el
Duet Fly Me.
On? Casinet d’Hostafrancs.
Quan? Dissabte 4 d’octubre a les 22.30 h.
Benedicció i Fira de magranes.
On? Carrer Vilardell.
Quan? Diumenge 5 d’octubre a les 9.45 h.
Concert amb l’Orquestra Di-versiones.
On? Carrer Vilardell.
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 			
Quan? Dissabte 11 d’octubre a les 23.30 h.
Sants, 79. 08014 Barcelona. Tel. 93 291 87 01. Fax: 93 291 88 99		

Benedicció de les
magranes.

Concurs fotogràfic a Instagram
#FMHostafrancs14
Hi participaran totes les fotografies que
es pugin a Instagram amb el hashtag
#FMHostafrancs14 i que tinguin com a
temàtica imatges de la Festa Major.
El concurs és de l’1 al 12 d’octubre i el
premi és un dinar o sopar per a dues
info@secretariat.cat
II www.secretariat.cat
persones
a la Bodega
Monumental.
www.twitter.com/secretariat_shb

