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Dies de Carnaval

ENTITATS

Aquest Carnaval que acabem de deixar
enrere ens ha portat, abans d’hora, el
tren d’alta velocitat amb una àcida crítica social sobre els problemes que estan
patint els nostres barris i que seguirem
patint alguns anys més ﬁns que s’acabin
deﬁnitivament totes les obres que s’hi
estan realitzant.

Amb il·lusió de viure!!

Tenim un model de carnaval identitari
que no ha sucumbit a les set edicions de
Carnaval compartit amb el de la ciutat i
aquesta segona edició d’una rua de barri ens manté en aquells nivells de ressò
ciutadà que històricament hem tingut.
Cal seguir animant la formació de grups
que desﬁlin a l’empara de les entitats associades al Secretariat. I cal agrair ﬁnalment la gran complicitat existent entre
tots els participants.

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 rebre una gran
pluja de caramels!
El 1949, la colla de la Parròquia de Sant
Medir va començar a celebrar aquesta festa a la Bordeta. Els carrers són un esclat
de color i moviment amb els carros repartint llaminadures i caramels. La colla de la
Bordeta convida cada any els membres de
la Federació de Colles de Sant Medir.
Enguany, la cita és el diumenge 9 de març,
amb 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 actuació de la Coral Sant Medir.

L’objectiu comú d’aquestes entitats és
molt concret: avançar cap a la integració social de manera que els afectats
puguin desenvolupar al màxim la seva
autonomia personal. Es tracta d’un
camí cap a la igualtat d’oportunitats:
Associació Catalana “La Llar” de
l’Afectat d’Esclerosi Múltiple
Fundada l’any 1992, desenvolupa activitats com tallers de pintura i ceràmica, piscina, fisioteràpia... El passat 29
de novembre, aquesta entitat va rebre
la Medalla d’Honor de la Ciutat.
Associació de disminuïts de SantsMontjuïc
Aquesta entitat s’adreça a les persones
amb disminució física o psíquica. Presten
especial atenció a la supressió de barreres
arquitectòniques dels barris.
AICE
Amb nou delegacions arreu de l’Estat espanyol, l’Associació d’implantats coclears va fundar-se l’any 1995. Dedica tots
els seus esforços i serveis a les persones
amb deﬁciències auditives que han fet un
implant coclear.
TRACE
L’Associació catalana de traumàtics cranioencefàlics i dany cerebral va sorgir el
1988 a partir de la inquietud de pares,
professionals i amics que van comprovar que no hi havia infraestructures ni
recursos adequats per als afectats i les
famílies.

Biblioteca Vapor Vell
Del 19 de febrer al 9 de març
Casinet d’Hostafrancs
Del 12 al 30 de març
Associació Catalana Pro Persones
Sordcegues
Fundada l’any 1999 a partir de la iniciativa dels pares i mares dels afectats,
aquesta entitat va rebre el passat mes de
desembre el Premi Sants-Montjuïc al reconeixement col·lectiu.
Associació Joia
Més de 500 associats formen part
d’aquesta entitat, adreçada a persones
amb trastorns mentals. Estan d’enhorabona, ja que enguany celebraran el 25è
aniversari.
Club esportiu Juve
La promoció de l’esport entre les persones amb disminucions mentals és la base
de les seves activitats.

Càmeres i acció!
Ja tenim aquí la segona edició
d’aquest projecte de creació audiovisual adreçat a joves de 14 a 16
anys... Torna Càmeres i acció!!
Cinc centres de secundària dels nostres
barris participen en aquesta iniciativa
innovadora: són l’IES Lluís Vives, l’IES
Joan Coromines, l’IES Emperador Carles, l’Escola Sant Medir i l’Escola Oscus.

Foto: Districte Sants-Montjuïc

Exposició Mira’ns! No som invisibles

D’ara i ﬁns al mes de maig, els participants a Càmeres i acció! s’encarregaran
del guió, la ﬁlmació, la interpretació i el
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muntatge d’un producte audiovisual : pot
tractar-se d’un curtmetratge, un documental... És una experiència enriquidora
i molt creativa, que tindrà com a cloenda
la projecció de la peça.
Les trobades es fan cada dimecres de 17
a 19 h a Cotxeres de Sants i altres punts
del barri.
Si vols participar-hi i actuar, fer de director o guionista, posa’t en contacte amb la
coordinadora del projecte:
nuria@secretariat.cat
info@secretariat.cat
info@secretariat.org
www.secretariat.org
www.secretariat.cat
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ACTIVITATS
L’Esplai Xiroia i el projecte
Cultura d’Esplai
Actualment, l’Esplai Xiroia està
desenvolupant un projecte molt
prometedor, coneguem-lo!

RessonS, passió per la música
Sense límit d’edat ni de coneixements previs: l’Escola de música
RessonS ofereix un ampli pla d’estudis musicals a totes aquelles persones que vulguin participar activament de la música.

Ubicada a l’Escola Proa, aquesta opció
formativa en l’àmbit musical és oberta a
tothom, oferint horaris ﬂexibles i adaptables en classes individuals i col·lectives.
En trobareu més informació a
www.ressons.cat

L’alumnat de RessonS té un denominador comú: passió per la música. El
programa general inclou classes teòriques i d’instrument, tot i que també
realitzen activitats de grup, com ara
conjunts instrumentals i corals. Actualment funcionen dues corals preinfantils (infants de 3 a 8 anys) i una
coral juvenil.

Què és el projecte Cultura d’Esplai?
L’objectiu del projecte és impulsar diverses accions per estendre la lectura i
l’escriptura, a més de facilitar el coneixement de la cultura catalana en totes
les seves vessants.
Algunes de les accions d’aquest projecte són la creació del certamen literari
Esplaia’t i la publicació d’un recull
de contes que reﬂexionen sobre un
món millor. A més, s’ha previst fer una
campanya de recollida de llibres, que es
destinaran a una nova biblioteca infantil ubicada al local de l’esplai. Els llibres
en castellà es destinaran a biblioteques i
centres educatius de Sud-Amèrica, a través de l’ONG Interlibros. A ﬁnals d’abril,
l’esplai celebrarà el Xi-Barri 2008, una
jornada solidària al carrer que reivindicarà el dret a la lectura a tot el món.
Cultura d’Esplai es va iniciar a l’octubre
del 2007 i arribarà ﬁns al juny d’aquest
any. Des d’aquí desitgem molt d’èxit a
aquesta iniciativa solidària!
Més informació: www.xiroia.cat

Música per a tothom
Sota la premissa d’apropar la música a tothom, l’Escola de música RessonS està
treballant en la creació de projectes artísticoculturals amb col·lectius que tenen un
difícil accés a la formació musical, com ara persones amb discapacitats, de manera
que gaudeixin de la música i puguin aprendre’n a través d’activitats totalment inclusives. Si la teva entitat hi està interessada, posa’t en contacte amb l’escola!

Convocatòria de subvencions
Comença l’any i s’inicia el període
de convocatòries de subvencions
de les administracions públiques:
les de l’Ajuntament de Barcelona
ﬁnalitzaran el proper 28 de febrer.
El Secretariat ofereix a les entitats associades el servei de sol·licitud de subvencions, assessorant-vos en cas que tingueu dubtes referents a la tramitació o a
l’adequació del vostre projecte.
L’Ajuntament de Barcelona ha convocat les subvencions referents a diversos

Més de 500 socis formen part de Noves
Amistats, una entitat que des del 1995

També podeu descarregar-vos tots els
formularis de la subvenció des de:
www.bcn.cat

BREUS
Actuació de màgia
Actuació familiar oberta i gratuïta amb el
mag Truquichan, dins el projecte Temps
de barri.
A l’Escola Proa (Gavà, 50) a les 14 h
Dissabte 23 de febrer

Apropem-nos a Noves amistats
Aquesta entitat és un punt de trobada per a persones que volen ampliar el seu cercle de relacions personals a través d’activitats lúdiques
i culturals, principalment adreçada
als singles però oberta a tothom!

àmbits: cultura, esports, educació, benestar social, joventut, immigració... Podem facilitar-vos la sol·licitud de subvenció perquè pugueu presentar-vos-hi
i, en cas que tingueu dificultats en la
tramitació, només cal que ens envieu
un projecte de l’activitat i una previsió
d’ingressos i despeses. En els dos casos
és necessari que truqueu abans al 93
291 87 20.

proposa una àmplia programació d’activitats als associats: conferències,
sortides culturals, cursos i tallers, celebracions, viatges organitzats... És
una bona opció per compartir amb
més persones aficions i interessos i,
a més, és una via per ampliar la xarxa
d’amistats i trencar la rutina.
www.novesamistats.es
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Quadre Escènic Sant Medir
Presenta: Pels Pèls
Direcció: Elisenda Cartañà
Sala Sant Medir (Constitució, 17)
Dissabte 1 de març. 21.45 h
Diumege 2 i 9 de març. 18.00 h

COMPARTIU EL VOSTRE PROJECTE
Les entitats teniu molt a dir en aquest
butlletí, així que si esteu realitzant algun projecte o activitat interessant i voleu que ens en fem ressò només cal que
ens envieu la informació i mirarem de
fer-ne difusió.
info@secretariat.cat
info@secretariat.cat
www.secretariat.cat

