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28a edició de la Pau Sense Treva a Cotxeres-Casinet
NOTÍCIES DESTACADES
Del 28 de desembre al 5 de gener hi haurà un munt d’activitats, tallers i espectacles infantils.
Teatre infantil i solidari al Casinet d’Hostafrancs
Les darreres tardes de l’any, el teatre del Casinet d’Hostafrancs
s’omplirà de màgia i somriures amb la representació d’espectacles
infantils solidaris. El cost de les entrades és de 2,30 euros, que
es lliuraran de manera íntegra el 5 de gener a la “Colla dels
Enrotllats” de l’Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc,
l’entitat convidada d’aquesta edició de la Pau Sense Treva.
• Diumenge 28 a les 12 h,
Contes de Nadal de les
germanes Baldufa, amb la CIA
Tanaka.
• Dilluns 29 a les 17 h, Cabaret
Patufet, amb la CIA Samfaina
de Colors.

Altres activitats destacades
* Divendres 2 de gener: A les 16.45 h, inauguració amb
xanquers i batucada amb els Diables de Sants.
* Dissabte 3 de gener: D’11 a 13.30 h, tirolina amb la UEC al
Passatge Fructuós Gelabert.
* Diumenge 4 de gener: Xocolatada popular infantil amb Sants
3 Ràdio (19 h), petita mostra castellera amb els Castellers de
Sants (19.30 h) i correfoc amb la colla Guspires de Sants a la
Plaça Bonet i Muixí (20 h).
* Dilluns 5 de gener: A les 10 h, el Banc de Sang s’instal·larà a
la planta baixa del Casal de la Gent Gran. Veniu a donar sang!

• Dimarts 30 a les 17 h, Circ de
Koko, amb la CIA Koko.
Tallers, animació i ludoteca infantil a les Cotxeres de Sants
Del 2 al 5 de gener, les Cotxeres de Sants seran una autèntica
festa! Una trentena d’entitats, associacions, organitzacions,
col·lectius i personalitats diverses dels nostres barris s’han
implicat per oferir un munt de tallers i activitats infantils. Els
més menuts podran passar-ho d’allò més amb tallers de ràdio,
decoració nadalenca, papiroflèxia, pintura, dansa, escacs, circ,
drapet, música de percussió, titelles, etc. A més, hi haurà espais
amb ludoteca, jocs de consola i un racó de lectura.
La Taula Intercultural tindrà presència a la Pau sense Treva amb
uns tallers de cal·ligrafia amaziga, àrab i xinesa el divendres 2 de
gener amb l’Associació AMAZAN i l’Asociación de Intercambio
Cultural China-España i el dissabte 3 amb la Lotteria Associació
Cultural. L’Espai de Deures també hi serà present el 5 de gener
amb jocs d’enginy, escacs i un racó de lectura.

Per a més informació:
www.cotxeres-casinet.org/pau
Horari
2 de gener, de 17 a 20 h
3 i 4 de gener, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
5 de gener d’11 a 13.30 h

Recollida de joguines noves a Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Fins al 5 de gener, podeu col·laborar en 2 iniciatives solidàries que portaran somriures a moltes llars!

Un any més, Sants 3 Ràdio, la FAECH i l’Associació Cívica La Nau organitzen la recollida de joguines noves de SantsMontjuïc. Hi ha fins a 17 punts on podeu portar joguines noves, no bèl·liques i preferiblement que no necessitin piles.
Alguns d’aquests punts són els CEM de l’Espanya Industrial i la Bordeta o l’estand de Sants 3 Ràdio que hi haurà del
2 al 5 de gener a l’Auditori de les Cotxeres de Sants. Aquestes joguines es repartiran entre les entitats de solidaritat de
la nostra ciutat.
També us presentem la proposta de l’emissora de ràdio Ona Sants-Montjuïc, que també organitza una recollida de joguines en
col·laboració amb la Fundació Pare Manel. Fins al 5 de gener podeu participar en aquesta iniciativa solidària i portar les vostres
joguines noves o usades en molt bon estat a la mateixa emissora (Premià, 15 2a planta), a la Comissió de Festes de la Casa Gran
(Violant d’Hongria, 48-50) o al Petit Cafè (Plaça de Sants cantonada Sant Antoni).
Edita: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79. 08014 Barcelona Tel. 93 291 87 01 Fax: 93 291 88 99
Amb la col·laboració
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Campus poliesportiu

Les campanades
del barri

El 29, 30 i 31 de desembre al
CEM la Bordeta de 9 a 13 h.
Per només 5 euros!

El 31 de desembre a partir
de les 23.30 h a a Placeta
de Sant Medir. Porteu el
raïm de casa!

Concert de Sant
Esteve amb la
Coral Sant Medir
A les 21 h a
l’església de Sant
Medir.

Els Pastorets de
Sant Medir
El 27 i 28 de desembre i el 3 i 4
de gener a les 18 h al Teatre de
Sant Medir. Entrades a 6 euros!

Contes i llegendes
del món
El 23 de desembre a les 18.30
h a la Fundació Sierra i Fabra.
Els infants presentaran els seus
pares i aquests explicaran
contes d’aquí i d’allà!

Els Pastorets
El 21 i 28 de desembre i
el 4 de gener a les 18 h al
Centre Catòlic de Sants.

Poesia, música i rap

Festival Solidari
de Hip-Hop

El 20 de desembre a les 11 h a la
Plaça Bonet i Muxí. Acte organitzat
per Òmnium amb la participació del
Cor Jove de Sant Medir, Francesc
Mir i Póker d’Asos.

El 21 de desembre a les 12 h
a les Cotxeres de Sants, amb
l’Urban Dance Factory. Compra
la teva entrada!

Concert de Nadal de
l’Orfeó Atlàntida

El 20 de desembre a les
19 h a l’Església de Sant
Àngel Custodi.

Caguem el tió!

20 de desembre a partir de les
10.30 h al Parc de l’Espanya
Industrial amb el Casal
Independentista de Sants
Jaume Compte.
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Mini Fira de Nadal
A la Placeta de Sant
Medir el 19, 20 i 21 de
desembre de 18 a 21 h.
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