Nota de Premsa – 23 de maig de 2008

Arriba la 18a Mostra d’Entitats del Poble-sec
Els propers 31 de maig i 1 de juny se celebra la festa
de les organitzacions del Poble-sec al c. Blai, la pl. dels Ocellets
i la pl. del Setge 1714

La tradicional festa de les entitats del Poble-sec arriba a la seva 18a
edició i aplegarà unes 60 organitzacions del barri. Associacions de caire molt
diferent que es donaran cita aquests dos dies per mostrar tot allò que fan al
barri. Associacions culturals, veïnals, organitzacions esportives, de caire social,
ecologistes, educatives... mostraran la riquesa associativa del Poble-sec
portant informació i organitzant activitats de diferent tipus per fer de la Mostra
una gran festa i una gran exposició.
No hi faltaran les tradicionals activitats com la sardinada popular, les
havaneres, les sardanes o el Cuinat pel veïnat. També es mostraran projectes
més globals com “La Xarxa sense Fils” o el “Projecte Ulisses” i es donaran a
conèixer els guanyadors del concurs de cartells de la Festa Major del Poble-sec
2008 i del concurs de graffitties “Porta del Infern”, dels Diables del Poble-sec.
Una de les sorpreses d’aquesta edició és “Fés-te al Carrer”, una iniciativa de
l’Ajuntament de Barcelona que promou les cultura tradicional catalana i que
esdevindrà dins de les activitats de la Mostra portant més actuacions de
diables, castellers i gegants.
La Mostra d’Entitats del Poble-sec és una celebració de referència a
Barcelona per ser la mostra d’entitats més antiga i una de les poques
organitzada per les pròpies organitzacions del barri, a través de la
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Enguany la celebració ampliarà el seu
espai per donar cabuda a més activitats i s’estendrà pel c. Blai, des de la plaça
dels Ocellets, fins el c. Margarit, a més d’estar present a la plaça del Setge de
1714, recuperant així un dels espais que havien estat emblemàtics de la festa.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h
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