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ENTITATS

Per primavera esclaten als nostres 
barris les activitats relacionades amb 
la cultura popular i tradicional cata-
lanes: obrim la temporada !

Per començar, tenim l’Aplec de la Sar-
dana de Sants, organitzat per la Federa-
ció d’Associacions i Comissions de Carrers 
de la Festa Major de Sants, que aquest any 
ha celebrat la 21a edició. El Parc de l’Espanya 
Industrial es va omplir el passat diumenge 
13 d’abril de rotllanes de balladors que van 
gaudir de la música de les cobles. 
 
Seguint amb el món de la sardana,  entre 
els mesos de maig i juliol es farà un cicle 
de vuit ballades de sardanes al mateix 
parc, sempre els divendres a la tarda, amb 
l’objectiu de mantenir la sardana com una 
expressió cultural viva i que n’augmenti el 
coneixement entre la societat.

El dissabte 26 d’abril a la tarda se celebra-
rà la 23a Trobada de gegants a Sants, 
en la qual els grans amfitrions de la festa 
seran els reis Bartomeu i Maria, acom-
panyats d’en Xava i la Xinxa, en Pol... La 
cercavila serà tot un espectacle i la músi-
ca de les gralles farà ballar els gegants de 
les set colles convidades. Sortiu al carrer i 
gaudiu-ne!

La colla dels Diables de Sants arrenca 
amb força la temporada de foc amb diver-
ses actuacions dins i fora de Barcelona. 
Remarquem especialment la seva presència 
al Xi-Barri 2008, una bona oportunitat per 
veure l’espectacularitat dels nostres diables 
de ben a prop. Tothom que vulgui partici-
par amb els Diables de Sants i sentir la for-
ça del foc trobarà les portes obertes de la 
colla, només cal que sigueu majors d’edat! 
Més informació: 629 04 64 49

Per la seva banda, els Castellers de 
Sants estan d’enhorabona perquè aquest 
any celebren el 15è aniversari: el cap de 
setmana del 10 i 11 de maig la plaça Bo-
net i Muixí serà l’epicentre de les camises 
grises. Les activitats començaran dissabte 
a la tarda: xocolatada popular, una nova 
edició de l’Operació Enxaneta (la canalla 
de 5 a 12 anys podrà fer proves d’aptitud 
per fer castells), actuació castellera amb 
castell de dones i pilars participatius i 
nit de circ. Diumenge serà la gran jorna-
da castellera, els amfitrions compartiran 
plaça amb els Castellers de Vilafranca i els 
Capgrossos de Mataró. La diada es clourà 
amb la projecció del film Castells del món a 
l’auditori de Cotxeres.

Esclat de cultura popular

El passat dissabte 12 d’abril es va ce-
lebrar la primera edició de l’Acam-
paSants, una activitat del projecte 
Temps de barri que va ser un punt de 
trobada dels esplais i agrupaments 
del territori.

Aquesta trobada celebrada al Parc de l’Es-
panya Industrial va ser tot un èxit d’assis-
tència. Amb l’objectiu de donar a conèixer 
de manera conjunta les activitats i inici-
atives d’aquestes entitats que treballen 
l’educació en el lleure al territori, es van 
programar diverses activitats i tallers que 
van seduir un públic integrat per infants, 
joves i famílies.

L’AcampaSants va ser el resultat d’un procés 
de coordinació iniciat fa més d’un any i la 
bona acollida en fa preveure més edicions!

AcampaSants 2008

Entitats participants en l’organització: 
AEIG Montserrat Xavier, Agrupament 
Escolta SKUES, Esplai Sant Medir, Es-
plai Turons, Esplai Xiroia, MIJAC Sant 
Medir, Esplai La Lluna i Agrupament Es-
colta Joan Maragall

Fes-te al carrer
El cap de setmana del 31 de maig i 1 de 
juny, Fes-te al carrer arribarà al Poble-
sec, coincidint amb la mostra d’entitats 
d’aquest barri. Aquesta activitat és un 
gran aparador de la nostra cultura popu-
lar i tradicional, una magnífica festa que 
es viu a peu de carrer. 

Fent un cop d’ull a aquest butlletí, us 
podreu adonar de la gran quantitat d’ac-
tivitats que realitza el teixit associatiu 
dels nostres barris. Ens trobem davant 
d’activitats de llarga trajectòria, com ara 
la Trobada de gegants o les Tertúlies del 
Batibull, que conviuen amb activitats de 
creació recent com l’AcampaSants o el 
Xi-Barri. Aquestes iniciatives i moltes 
altres configuren un intens calendari 
d’activitats que fa visible la dimensió i la 
vitalitat de les entitats. 

És possible que algunes entitats us ha-
gueu replantejat en algun moment el for-
mat de la vostra activitat per adaptar-la 
a noves necessitats, per augmentar-ne 
l’impacte o per fer-la més atractiva a la 
ciutadania. Aquest pas comporta in-
trínsecament un procés d’avaluació, re-
flexió i debat que serà una oportunitat 
perquè l’activitat sigui més vigent i més 
efectiva: en trobem exemples en el Car-
naval o Firentitats i, recentment, en el 
Correllengua, que ha iniciat un procés de 
reformulació que compta amb la partici-
pació de diverses entitats. 

Intens calendari 
d’activitats
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ACTIVITATS

Si esteu realitzant algun projecte o activitat 
interessant i voleu que ens en fem ressò, 
feu-nos-ho saber:

          info@secretariat.cat

 COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE

Aquest projecte gratuït i voluntari 
s’ha consolidat com una experiència 
d’integració lingüística que fomenta 
l’ús social del català. Més de 200 pa-
relles lingüístiques avalen l’èxit de 
la iniciativa!

El Projecte Parlem és una porta oberta 
cap a la integració lingüística de persones 
que han arribat a casa nostra i que, tot i 
que entenen el català, encara no el parlen. 
Les trobades regulars amb un voluntari 
lingüístic faciliten que l’aprenent cada ve-
gada se senti més segur a l’hora d’expres-
sar-se en català, de manera que l’incorpori 
a la seva vida quotidiana i l’utilitzi amb els 
veïns, quan va a comprar, a la feina...

Fent un cafè o una passejada pel barri, 
la conversa va fluint entre el voluntari i 
l’aprenent, que com a mínim han de fer 10 
trobades. El boca-orella ha estat un gran 
aliat del projecte, que va començar fa 4 
anys i que en aquests moments continua 
més vigent que mai. 

La CAL de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
encapçala aquest projecte i s’encarrega de 
la formació i seguiment de les parelles i de 
l’organització d’activitats complementàri-
es per a tots els integrants. 

Projecte Parlem,  
4 anys de parelles 
lingüístiques

  Vols ser voluntari lingüístic? La 
vostra entitat vol col·laborar en el pro-
jecte? Demaneu-ne més informació al 
93 331 10 07 (tardes). 
 Inscripcions: Cotxeres de Sants 
(Sants, 79) i Centre Social de Sants 
(Olzinelles, 30)

Emmarcat en els actes del 20è ani-
versari de la FAECH, aquesta entitat 
ha programat un curs monogràfic 
sobre diversos aspectes relacionats 
amb l’alimentació i la nutrició.

El tret de sortida del programa d’activitats 
del 20è aniversari es va obrir al febrer amb 
una conferència sobre comunicació. 

Per als mesos d’abril i maig han preparat 4 
jornades sobre alimentació. 

Dies: 16, 23 i 30 d’abril i 7 de maig 
de 18 a 19 h.Casal Artesà d’Hostafrancs 

Curs sobre nutrició

L’Esplai Xiroia ja és a punt de cele-
brar la 3a edició de Xi-Barri, una jor-
nada festiva que us espera el dia 26 
d’abril a la rambla Badal!!

L’objectiu de Xi-Barri és ben clar: compar-
tir amb la ciutadania les activitats que ofe-
reix l’Esplai Xiroia als infants i joves dels 
nostres barris. Amb un caràcter marcada-
ment popular i festiu, aquesta edició de Xi-
Barri incorpora com a novetat una marató 
de recollida de llibres que aniran destinats 
a una ONG que impulsa la creació de bibli-
oteques a Sud-Amèrica. Aquesta iniciativa 
forma part del projecte Cultura d’Esplai, 
que al llarg de l’any ha desenvolupat diver-
ses accions per estendre la lectura i l’escrip-
tura. Bona diada!!

Xi-Barri 2008

Programa d’activitats
16.30 h: actuació de màgia
18 h: cercavila amb tabalers, gegants, 
diables... 
19 h: xocolatada popular 
20.30 h: concerts (Nous Espectres, 
Sonason i Sota Zero) 

L’any 1985 un grup d’amics i amigues 
del Col·lectiu d’Artistes de Sants van 
decidir reunir-se setmanalment a les 
Cotxeres de Sants per fer això: una 
mica de batibull.

La trajectòria de les Tertúlies del Batibull 
ve de lluny, tot i que en aquests més de 20 
anys encara conserven el mateix objectiu: 
crear un espai de trobada i de reflexió obert 
a tothom. El format de les trobades va can-
viar el 1995, passant a realitzar-se el segon 
dijous de cada mes. 

Hi trobareu xerrades que donen peu a 
obrir una tertúlia entre tots els assistents. 
“La participació és excel·lent, tant 
de públic com de col·laboradors” 
ens comenta Anna Rodà. L’última tertú-
lia, celebrada el passat 10 d’abril, va aco-
llir la presentació del llibre de Jordi-Joan 
Alsina Gastronomia, festes i tradicions a 
Catalunya. 

Les Tertúlies del Batibull

 BREUS
Balls de la gent gran (17 h)
15 de maig: Cotxeres de Sants
22 d’abril, 6 i 20 de maig: Casinet d’Hos-
tafrancs.

Conferència Dolor crònic en la 
fibromiàlgia
Organitzada per l’ACAF, al CaixaForum
Dimarts 29 d’abril a les 19 h

Ja s’han publicat les bases de la dese-
na edició del concurs de curtmetrat-
ges, teniu temps de presentar-vos-hi 
fins al 5 de setembre!

Del 17 al 22 de novembre se celebrarà la Ma-
rató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants, 
que inclou el concurs de curtmetratges.

Any rere any el concurs de curtmetratges 
registra més participació, al 2007 es van 
rebre més d’un centenar d’obres vingudes 
des de diversos punts de l’Estat espanyol 
i també d’altres països. Tots els curts pre-
sentats es projecten posteriorment durant 
la Marató, de manera que conviuen obres 
d’estudiants i amateurs amb les propostes 
de directors reconeguts.

Consulteu-ne les bases a www.cotxeres.org

Curts Fantàstics i de Terror  


