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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

La xarxa del programa Temps de bar-
ri, temps educatiu compartit s’amplia a 
les entitats culturals i a alguns equipa-
ments dels nostres barris.

La coordinació de les entitats de lleure i 
les AMPA és un dels eixos de treball més 
rellevants de Temps de barri, temps edu-
catiu compartit. Els bons resultats han 
propiciat l’ampliació d’aquest treball en 
xarxa a entitats i equipaments d’altres 
àmbits, especialment de caràcter cultural. 
Això permetrà que les famílies coneguin 
de primera mà altres activitats que es des-
envolupen als nostres barris.

En aquesta línia, a finals de novembre 
Temps de barri va convocar diverses enti-
tats i equipaments per presentar-los aques-
ta proposta, que va tenir una bona acollida.

Noves línies de treball
Ja s’apunten algunes propostes concretes 

d’aquest nou enfocament de Temps de 
barri, que s’aniran treballant conjuntament 
amb les entitats i equipaments. 

   Les activitats de Temps de família, que 
es programen periòdicament a diversos 
centres educatius dels nostres barris, in-
corporaran la participació de les entitats 
culturals. Es reforçarà especialment la 
presència de la cultura popular ja que un 
dels valors és l’intercanvi cultural i el con-
tacte amb altres realitats socials.

  També es potenciarà la coordinació en-
tre els esplais i agrupaments i les AMPA 
per la seva vinculació amb l’educació en 
el lleure.

  Finalment, de manera anual es farà la 
Festa de Temps de Barri, que aglutinarà 
les diverses entitats que participen en el 
programa. 

La vostra entitat cultural està interessada a 
sumar-se a Temps de barri? Poseu-vos en 
contacte amb Núria Esterri (93 291 87 21, 
nuria@secretariat.cat) 

Durant les vacances de Nadal es man-
tindrà el servei de patis oberts, feu un 
cop d’ull als horaris.
www.secretariat.cat

Temps de barri amplia el treball en xarxa

Amb la voluntat de 
fomentar l’ús soci-
al del català, s’ha 
editat una petita 
guia de comerços 
dels nostres barris 
que recull establi-
ments sensibles 
amb el català.

Amb la voluntat d’obrir noves vies per 
difondre i impulsar el Projecte Parlem, 
durant el 2009 s’han treballat línies de 
coordinació amb les associacions de co-
merciants. 

En un primer moment, s’està desenvolu-
pant aquesta prova pilot amb l’Associació 
de Comerciants de Creu Coberta i amb 
Sants Establiments Units, aconseguint 
uns 50 establiments comercials compro-
mesos amb el català, tant pel que fa a la 
retolació com en l’atenció al públic.

Identificareu els comerços adherits a la 
campanya amb un distintiu situat al seu 
aparador. Aquesta és una iniciativa im-
pulsada per la CAL del territori, juntament 
amb l’Associació de Comerciants de Creu 
Coberta, Sants Establiments Units i el Se-
cretariat d’Entitats.

Comerços compromesos amb el català

Continua l’aula de formació 
Josep Guinovart 
Un cop acabat el cicle de conferències 
sobre l’educació a Catalunya durant les 
primeres dècades del segle XX, aques-
ta aula de formació continua oferint des 
dels centres cívics propostes de conei-
xement per al conjunt de la ciutadania. 

La bona acollida d’aquesta primera ex-
periència fa que durant el 2010 es con-
tinuïn programant accions formatives de 
gran qualitat i rigor que, al mateix temps, 
són gratuïtes i obertes a tothom.

Per al 27 de gener, s’han previst dues 
sessions de tast de vins de la Denomina-
ció d’Origen Catalunya, tenint en compte 
la tradició vitivinícola de la nostra terra. 
El 16 de febrer serà el torn per a una 
conferència sobre Joan Amades i les lle-
gendes de Sants-Montjuïc a càrrec del 
periodista i escriptor Albert Torras.

Us convidem a participar en aquestes 
activitats i aprofitem per desitjar-vos molt 
bones festes!

El passat 15 de desem-
bre es va presentar 
una nova publicació 
cultural als nostres 
barris: La Revista.

Aquesta publicació neix 
amb la voluntat d’apro-

par-se al món de les arts i la cultura a 
través d’entrevistes i articles de reflexió i 
d’anàlisi sobre el fet cultural en el sentit 
més ampli.

Tindrà una freqüència de publicació tri-
mestral i es trametrà de forma digital a to-
tes les entitats i persones interessades.

La comissió de la publicació, formada per 
membres d’entitats culturals, és oberta a 
la participació de tothom podeu posar-vos 
-hi en contacte a l’adreça electrònica 

elteubarri@gmail.com 

“La Revista”
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ACTUALITAT

Novament per aquestes dates properes 
a les festes de Nadal, les entitats orga-
nitzen diverses activitats solidàries, 
culturals i lúdiques.

Recollida de joguines
Quinze punts de recollida de joguines en-
tre entitats i equipaments s’apleguen en 
la campanya “A Sants-Montjuïc, un Nadal 
per a tothom”, organitzada per diverses 
entitats. Aquesta campanya, que va arren-
car amb un festival solidari de hip-hop que 
va omplir les Cotxeres, continuarà fins al 
5 de gener. 

Paral·lelament, l’emissora de ràdio Ona 
de Sants-Montjuïc organitza també una 
recollida de joguines a diversos punts del 
barri. A més, ja ho té tot a punt per a “La 
Maratona”, una marató radiofònica de 72 
hores en rigorós directe els dies 3, 4 i 5 de 
gener que acabarà amb la retransmissió 
de la Cavalcada de Reis. 

Nadal cultural
Podem destacar les representacions d’Els 
Pastorets, podem triar veure les funcions 
del Centre Catòlic o les del Quadre Escè-

nic Sant Medir o, encara millor, totes dues!
Per Sant Esteve, també podreu assistir al 
concert que oferirà la coral Sant Medir a la 
parròquia del mateix nom, a les 20.30 h. I 
qualsevol dia d’aquestes festes, passegeu 
pel carrer Joan Güell i badeu a les parades 
de la fira de Nadal.

I per acabar...
La revetlla de Cap d’Any és tota una tradi-
ció: al Casinet d’Hostafrancs han preparat 
orquestra i discomòbil per començar l’any 
amb bon peu. Una altra opció pot ser la 
festa a la placeta de Sant Medir, que co-
mençarà a partir de les 23.30 h amb les 
campanades en viu, coca i beguda per a 
tothom. També podeu celebrar l’entrada al 
2010 des de Cotxeres, ja que els Caste-
llers de Sants i el Casal independentista de 
Sants organitzen conjuntament una festa 
amenitzada pel grup Rumb al bar. Tres op-
cions molt atractives, trieu bé!

I com no pot ser d’una altra manera, la nit 
més màgica de l’any començarà amb la 
cavalcada de Reis, que recorrerà diver-
sos carrers dels barris repartint il·lusió i 
caramels. 

Arriba Nadal carregat d’activitats
Aquesta activitat dedicada als infants i 
a les famílies fa bategar els centres cí-
vics durant les vacances de Nadal, del 
28 de desembre al 5 de gener.

El tret de sortida de Pau sense Treva sona-
rà el 22 de desembre a les 18 h amb l’obra 
Eureka, a càrrec de “El Cau de l’Unicorn”. 
És un musical de titelles amb llum negra 
amb un missatge clar perquè els infants 
s’estimin a ells mateixos i a l’entorn. Cal 
recollir la invitació a Cotxeres o Casinet 
(places limitades).

A més, durant les activitats i els tallers a 
Cotxeres, a banda de l’auditori s’utilitzaran 
també la sala de conferències per a pro-
jeccions de pel·lícules infantils, l’altell per 
al contacontes i el pati per al taller de foc i 
el correglobus.

Finalment, tots els ingressos obtinguts en 
els espectacles del Casinet es donaran a 
l’Associació d’Amics Diakha Madina, que 
impulsa projectes escolars al Senegal.
Més informació: www.cotxeres.org

Nova edició de Pau sense treva

El passat 1 de desembre es va fer la clo-
enda de la diagnosi de la interculturali-
tat amb un taller participatiu molt enri-
quidor i marcat per un debat intens.

Prop de 40 assistents que representaven 
30 entitats dels nostres barris, juntament 
amb altres agents del territori, van formar 
part del taller de participació sobre la in-
terculturalitat a l’associacionisme dels 
nostres barris. 

Aquesta activitat va significar, a la vega-
da, un punt àlgid del procés de diagnosi 
i el tancament de les diverses accions 
que des del juliol hem estat realitzant per 
configurar una radiografia de la intercul-
turalitat.

La sessió pretenia contrastar la informa-
ció fins llavors recollida i fomentar el de-
bat conjunt a partir de l’escenificació de 
diverses situacions que incidien en aspec-
tes com els prejudicis i acceptació de les 
diferents comunitats, dificultats a l’hora 
d’associar-se, el grau de coneixença en-
tre les entitats autòctones i entre aquestes 
i les de persones immigrades, dificultats 
de treballar en xarxa, etc.

Aquest taller, a banda de posar de relleu 
la importància que es creï un espai de 
participació per a les entitats on es treballi 
des de i per a la interculturalitat, va ser un 
magnífic punt de trobada entre membres 
d’entitats sota el denominador comú de la 
interculturalitat.

En aquests moments s’està acabant de 
realitzar l’informe final de la diagnosi, que 
ja avança possibles línies d’acció de la 
futura taula intercultural. Properament fa-
rem difusió dels resultats de la diagnosi 
al conjunt de les entitats associades i a 
totes les persones que han participat en 
aquesta iniciativa.

Finalitza la diagnosi de la interculturalitat al teixit associatiu

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Si esteu realitzant algun projecte o acti-
vitat interessant i voleu que ens en fem 
ressò, feu-nos-ho saber:       
           info@secretariat.cat

AGENDA
     Reunió de Carnaval 
Dilluns 11 de gener
Sala de conferències de Cotxeres Sants, 20 h
      Reunió de Firentitats
Dimarts 26 de gener
Sala d’actes de Cotxeres, 19.30 h


