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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

El passat 12 de gener va iniciar-se el 
nou trimestre dels tallers d’aquests 
centres cívics, amb una programa-
ció que supera els 250 cursos i els 
2.800 inscrits.

Poques presentacions necessita la pro-
gramació de cursos de Cotxeres-Casinet, 
una de les més extenses i variades de la 
ciutat. L’inici del nou trimestre, que tin-
drà una durada d’11 setmanes, es presen-
ta amb la incorporació d’una vintena de 
nous tallers, amb la finalitat que l’oferta 
formativa sigui diversa i s’actualitzi peri-
òdicament amb noves activitats.
 
Destaquem entre les noves propostes 
l’ampliació dels tallers d’automaquillat-
ge, stripdance i danses de Bollywood. A 
més, el curs d’introducció als instruments 
amplia el seu ventall amb el violoncel i el 
clarinet, i un nou curs d’alemany comen-
çarà també aquest trimestre.

Encara teniu temps d’apuntar-vos a algu-
na activitat, la matrícula encara és oberta! 
Podeu consultar per internet la disponibi-
litat de places a través de la web:
 www.cotxeres.org/tallers

Què hi trobaràs?
Des d’activitats com les danses hawaia-
nes, batuka i capoeira fins a diversos ni-
vells d’informàtica, nombrosos cursos de 
cuina tant generals com monogràfics, idi-
omes, dibuix i pintura, manualitats...

Comença l’any amb els 
tallers de Cotxeres-Casinet

Enfilem l’any!

L’arribo, la rua, l’enterrament de la 
sardina... El febrer ens porta la bo-
geria del Carnaval, però abans tots 
els participants a les comparses de-
diquen el mes de gener a enllestir 
els últims preparatius. 

El període d’inscripció per participar com 
a comparsa a la Rua del Carnaval és del 19 
de gener al 13 de febrer. Tots els grups inte-
ressats podeu inscriure-us als centres cívics 
Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs. 

Inscripció de comparses
Del 19 de gener al 13 de febrer a Cotxeres 
i a Casinet

Reunió tècnica de comparses i sor-
teig d’ordre
Dimarts 17 de febrer
Cotxeres de Sants, 20 h

Escalfant motors!

Amb el començament de l’any, mol-
tes administracions públiques obren 
les convocatòries anuals de subven-
cions per a entitats i associacions.

Una via de finançament molt habitual per 
a les entitats són les subvencions convo-
cades per les diverses administracions pú-
bliques, que donen una injecció econòmi-
ca per al desenvolupament de projectes.

Per percebre aquestes dotacions econòmi-
ques, cal que presenteu un projecte i un 
pressupost, de manera que l’organisme 
que convoca les subvencions pugui valo-
rar l’import que atorguen a cada projecte.

Des del Secretariat us informarem pun-
tualment de les diverses convocatòries 
de subvencions i podem assessorar-vos 
si teniu cap dificultat a l’hora de fer-ne la 
tramitació.

Subvencions 2009

Amb la finalitat que diverses associ-
acions culturals dels nostres barris 
puguin impulsar una publicació cul-
tural, el Col·lectiu d’Artistes de Sants 
encapçala aquesta iniciativa oberta a 
la participació de les entitats.

El punt de partida d’aquesta proposta és la 
revista Retalls, un butlletí cultural que des 
de fa temps edita el Col·lectiu d’Artistes de 
Sants. Amb la voluntat de fer un pas més 
enllà i aconseguir la participació i la com-
plicitat de diverses entitats vinculades a 
la cultura, s’obre la possibilitat de definir i 
construir conjuntament una publicació que 
podria ser un altaveu per a moltes entitats i 
persones vinculades a la cultura.

Des del Secretariat donem suport a aques-
ta iniciativa i col·laborem en la coordina-
ció de les diverses entitats que ja han mos-
trat interès en el projecte. Si us engresca 
la iniciativa i voleu formar-ne part, podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres al 93 
291 87 20. 

Impuls a una revista culturalAcabem un any i entrem de cap al 
2009: és un bon moment per fer repàs 
dels projectes que s’han tirat endavant 
i per preparar les línies de treball dels 
propers dotze mesos. 

Durant tot el 2008, la fase de diagnosi 
del Pla de Participació que s’ha desen-
volupat des del Secretariat ha permès 
dibuixar una radiografia sobre l’orga-
nització a partir d’un debat profund 
entorn la participació al Secretariat per 
a la millora de la gestió i el funciona-
ment de la mateixa estructura. 

Des del Secretariat es valora molt po-
sitivament aquest pla, que finalment 
revertirà en un reforç de la participa-
ció i obrirà noves dinàmiques internes 
i externes. 
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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

ENTITATSACTUALITAT
Feina ben feta

Del 15 de gener al 22 de març, la 
geografia catalana bategarà amb la 
cançó d’autor en aquest festival que 
conjuga artistes consagrats amb 
veus més joves.

La trajectòria d’aquest festival, iniciat a les 
Cotxeres de Sants de la mà de Pere Camps, 
és una plataforma per a l’impuls de la can-
çó d’autor i el seu reconeixement. 

L’Auditori de les Cotxeres de Sants, espai 
fundacional del festival Barnasants, acolli-
rà un dels més de 50 concerts programats 
en aquesta edició. La cita serà el proper 20 
de febrer i el mestre de cerimònies serà en 
Moncho, que amb el seu repertori segur 
que farà vibrar les Cotxeres.

Barnasants’09 

Activitats familiars Temps de barri
    -Actuació de màgia: Truquichan
AMPA CEIP Perú (Sagunt, 92)
Dissabte 28 de gener a les 12 h 

   -Actuació i taller de circ: Escola de Circ 
La Sala
AMPA CEIP Gayarre (Gayarre, 54)
Dissabte 14 de febrer a les 12 h

Tertúlies del Batibull
Organitzat per: Col·lectiu d’Artistes. A les 
Cotxeres de Sants.
Dijous 12 de febrer a les 19.30 h

Balls de la gent gran (17 h)
Cotxeres: 22 de gener, 5 i 19 de febrer
Casinet: 27 de gener i 10 de febrer
Entrada gratuïta

   Moncho
Divendres 20 de febrer
Auditori de Cotxeres de Sants, 21 h

BREUS

Teatre, dansa, música, plàstica... 
Aquests són alguns dels tallers que 
l’entitat Cre-art Sants ofereix a jo-
ves discapacitats perquè, a través 
de l’art, la imaginació i la creativi-
tat, puguin avançar en el seu procés 
d’integració.

L’art i la creativitat com a teràpia: aquest 
és l’objectiu d’aquesta entitat, ubicada al 
c. Galileu, que s’adreça principalment a 
joves amb discapacitats. 

A través de diverses activitats artístiques, 
els participants milloren les seves relaci-
ons amb l’entorn, l’autoestima, els ajuden 
a madurar i a fer un creixement personal 
que després col·labora a millorar la seva 
integració. 

Alguns dels cursos d’aquesta entitat són: 
iniciació al teatre, teatre, tallers per a pe-
tits artistes (de 2 a 4 anys), plàstica, mú-
sica, dansa... 

Més informació: www.creartsants.org 

Creativitat per a tothom
Diverses entitats recentment han 
estat guardonades amb diversos 
premis en reconeixement a la seva 
tasca, per molts anys!

Premi nacional de comerç interior a 
cel obert 2008
L’Associació de Comerciants de Creu Co-
berta ha rebut recentment aquest premi, 
atorgat pel Ministeri d’Indústria. Aquest 
guardó és un reconeixement a la tasca des-
envolupada en favor del comerç de proxi-
mitat i de qualitat i a l’impuls de nombro-
ses propostes pioneres i innovadores que 
encapçala aquesta entitat, sempre amb 
una clara aposta per la qualitat.

Aquesta entitat, que compta amb el 72% 
dels comerços de l’eix Creu Coberta asso-
ciats, destaca per la seva trajectòria dina-
mitzadora i compromesa amb el territori 
i la ciutadania, portant a terme projectes 
relacionats amb el foment del comerç res-
ponsable, la sostenibilitat, l’accessibilitat, 
l’atenció a les noves tecnologies i la dina-
mització de l’associacionisme. Aquests 
són els grans eixos i valors d’aquesta enti-
tat, vertebrats a través de la Q de qualitat 
dels seus establiments associats.

Premis Sants-Montjuïc 2008
En el marc del tradicional sopar d’enti-
tats, es va fer el lliurament dels Premis 
Sants-Montjuïc 2008, que reconeixen 
una entitat cívica i una trajectòria perso-
nal. Els premiats van ser la Societat Co-
ral la Floresta, que justament aquest any 
celebra el 130è aniversari, i Rita Granada, 
presidenta de l’Associació de Disminuïts 
Sants-Montjuïc.

Exposició a Joan Surinyach      
El Col·lectiu d’Artistes de Sants ha 
organitzat una exposició inspirada 
en aquest poeta local, la podreu visi-
tar fins al 31 de gener a les Cotxeres.

De la mà de més de 25 artistes, aques-
ta exposició vol ser un càlid homenatge 
al poeta Joan Surinyach. La inspiració 
l’han trobat en els seus poemes plens de 
vida i de records, d’imatges que revelen 
un gran amor a la terra on va néixer i a 

l’escriptura.

La inauguració va comptar amb la pre-
sència de nombrosos amics i familiars del 
poeta, així com representants de les asso-
ciacions dels nostres barris.


