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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Una vegada finalitzada la diagnosi de 
la interculturalitat en el teixit associ-
atiu dels nostres barris, el proper di-
jous 25 de febrer es constituirà la Tau-
la intercultural.

Com a pas previ a la posada en marxa 
de la Taula intercultural, fa uns mesos es 
va iniciar la diagnosi de la interculturalitat 
en el teixit associatiu dels nostres barris. 
La clau de volta d’aquest procés ha estat 
la participació de 82 entitats i agents del 
territori. Les seves aportacions han estat 
l’element essencial per configurar aques-
ta radiografia sobre la interculturalitat.

La diagnosi estableix tres grans blocs 
d’anàlisi: la presència de persones im-
migrades als nostres barris, la diversitat 
cultural en el teixit associatiu i la intercul-
turalitat a les associacions. Tal com la con-
clusió principal de la diagnosi assenyala, 
“l’impuls d’un espai participatiu coor-
dinat que treballi des de i per a la inter-
culturalitat esdevé imprescindible”. 

En aquest sentit, el proper dijous 25 de fe-
brer totes les entitats esteu convocades a 
participar en la constitució de la Taula in-
tercultural com a punt de partida per cre-

ar noves dinàmiques entorn de la inter-
culturalitat i impulsar activitats conjuntes, 
tant vigents com de nova creació. Des 
d’aquí us animem a participar-hi i formar 
part d’aquesta taula que aborda un tema 
absolutament transversal en el qual les 
entitats tenim molt a dir i molt a fer.

Constitució de la Taula intercultural
Dijous 25 de febrer a les 19 h
Cotxeres de Sants (sala 31, entrada per 
la pl. Bonet i Muixí) 

Consulteu les conclusions de la diagnosi
www.secretariat.cat 

La Taula intercultural, una realitat
Enregistrem la memòria

Aquest projecte, en col·laboració amb 
Sants3Ràdio, neix de la voluntat de 
compilar material fonogràfic de persones 
ja molt grans que van viure als nostres 
barris el període republicà, la guerra civil 
i la desfeta. A través d’entrevistes, es re-
colliran en primera persona episodis de 
la memòria històrica col·lectiva.

Donar veu a aquests testimonis és visi-
bilitzar una època de resistència i lluita 
pels drets i les llibertats democràtiques.

Davant de grans catàstrofes humanità-
ries com el terratrèmol d’Haití, la soci-
etat civil es mobilitza i mostra la seva 
cara més solidària.

Les tres coordinadores del districte hem 
unit forces per impulsar conjuntament una 
campanya de recollida de diners per a Haití. 
Aquesta iniciativa s’adreça únicament a les 
entitats. 

Els diners recaptats es destinaran a una or-
ganització no governamental a determinar. 

Us animem a afegir-vos a aquesta campanya!

Solidaritat amb Haití

Enguany es tornarà a repetir el mateix 
model de mostra que l’any passat: un 
únic dia a l’eix Sants-Creu Coberta, la 
cita serà dissabte 5 de juny.

La mostra associativa dels nostres barris 
ja escalfa motors. Aquesta activitat té un 
objectiu ben clar: apropar la tasca de les 
entitats a la ciutadania i fomentar les relaci-
ons entre les associacions. 

L’eix Sants-Creu Coberta tornarà a con-
vertir-se durant una jornada en un gran 
passeig d’entitats, oferint un aparador de 
la vitalitat del teixit associatiu. 

Les entitats que vulgueu participar-hi, 
podeu fer-ho de dues maneres: amb una          

carpa o bé amb un plafó informatiu.                  
5 de juny, Firentitats!

A més, també podeu fer una proposta d’ac-
tivitat per mostrar de primera mà la vostra 
tasca. 

Per a més informació: 93 291 87 01 o 93 
423 04 40

Data límit presentació d’inscripcions
Dimarts 9 de març, a Cotxeres i Casinet.

Reunió del 3r plenari de Firentitats
Dimecres 24 de març

Sorteig d’ubicació i selecció d’eslògan
Data límit per presentar activitats
Presentació de propostes dels grups 
de treball.   

•
•
•
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ACTUALITAT
Exposició “Art i Dona”

Les Aules obertes ofereixen una àmplia 
programació de xerrades, conferènci-
es i sortides culturals per contribuir a 
la formació de la gent gran. 

S’han convertit en un espai de trobada, d’en-
riquiment cultural i de participació per a la 
gent gran que vol ampliar els seus coneixe-
ments.

Cada vegada l’afluència de persones és 
més nombrosa, la qual cosa ens demostra 
que desenvolupen una important tasca de 
formació per a la gent gran. Al mateix temps, 
hi ha un gran caliu entre tots els aulistes.

Cadascuna d’elles es reuneixen en el 
seus propis locals en diferents dies de la 
setmana:

Aula oberta de Sants. Parròquia 
Mare de Déu dels Dolors. Begur, 8. 
Tots els dijous a les 17.30 h
Aula oberta a Hostafrancs “Fem 
camí”. Parròquia del Sant Àngel 

•

•

Custodi. Vilardell, 48. Tots el di-
marts a les 17 h
Aula oberta a la Bordeta. Sala Nova 
de Sant Medir. Constitució, 17. Tots 
el dilluns a les 17.30 h

•

Les Aules obertes

La Festa de Sant Medir, cavalls i caramels
El diumenge següent al 3 de març, diada 
de Sant Medir, la Bordeta es vesteix de 
festa per veure la desfilada de les colles 
i rebre una gran pluja de caramels!

El 1949, la colla de la Parròquia de Sant 
Medir va començar a celebrar aquesta fes-
ta a la Bordeta. Els carrers són un esclat 
de color i moviment, amb els carros des-
filant i repartint llaminadures i caramels. 
La colla de la Bordeta convida cada any 
els membres de la Federació de Colles de 
Sant Medir perquè participin en la cercavi-
la i facin la festa encara més grossa!

Serà un cap de setmana molt especial: el 
dissabte 6 de març la Bordeta es vestirà 
de gala per assistir al bateig dels gegants 
de Sant Medir a la placeta de la parròquia. 
Serà una bona festa, amb xocolatada, ball 
de gegants, reconeixement i homenatge 

als creadors, col·laboradors geganters i 
futurs portadors. L’acte es clourà amb par-
laments i benedicció.

El diumenge 7 de 
març serà el torn de 
la cercavila de les 
colles a partir de les 
10.30 h. A les 12 h 
hi haurà la missa, 
amb imposició de 
llaçades a les colles 
participants i actua-
ció de la Coral Sant 
Medir.

Cercavila: Mn. Amadeu Oller, Gavà, 
Alpens, Guadiana, Sants, Gayarre, Gavà, 
Constitució, Toledo, Andalusia, Riera de 
Tena, Constitució, Viladecans i Corral.

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

A Sants-Montjuïc, les tres federacions 
del territori impulsem conjuntament la 
consulta sobre la independència en 
coordinació amb la plataforma cívica 
Barcelona decideix.

Aquesta és una iniciativa que arrenca de 
la societat civil amb un objectiu ben clar: 
impulsar l’organització d’una consulta so-
bre la independència fomentant la màxi-
ma participació i sense prendre partit per 
cap de les tres opcions de vot (sí, no i en 
blanc).

La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, 
la Unió d’Entitats de la Marina i el Secre-
tariat d’Entitats donem suport a aquesta 
iniciativa profundament cívica, democrà-
tica i participativa. És per això que hem 
convocat les entitats associades a la re-
unió constitutiva de la plataforma Sants-
Montjuïc decideix.

Sants-Montjuïc decideix
Reunió constitutiva
Dissabte 20 de febrer a les 10 h
Cotxeres de Sants (sala d’actes)

Primers passos de Barcelona 
decideix

Assaig en companyia

Dilluns 1 de març
Espectacles multidisciplinars de petit format.
Casinet d’Hostafrancs, a les 20.30 h (3 €)

AGENDA

El Col·lectiu d’Artistes de Sants pre-
senta dues exposicions “Art i Dona” al 
Casinet i a Cotxeres. 

Aquestes dues exposicions del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants posen de manifest el 
paper de la dona des de diversos punts 
de vista: culturals, polítics, socials...

“Murs”
Lloc: Casinet d’Hostafrancs. 
Dies: del 23 de febrer al 14 de març 

“Homenatge a Maria-Mercè Marçal”
Lloc: Sala d’Exposicions Cotxeres 
Dies: del 2 al 20 de març 
Entrada: gratuïta 

Darrerament l’estatge de l’Aula Oberta 
a Sants ha estat totalment remodelat i 
renovat. Ha quedat un espai completa-
ment nou a punt de rebre totes les per-
sones usuàries cada dijous.


