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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

Apadrina un banquer!

El període de presentació de subven-
cions de l’Ajuntament de Barcelona 
finalitzarà el proper 17 de març.

La convocatòria de subvencions és una 
bona oportunitat perquè els projectes de 
la vostra entitat puguin rebre una dotació 
econòmica. Un dels serveis del Secretariat 
és l’assessorament a l’hora de presentar i 
tramitar subvencions a les administraci-

ons públiques, així que si voleu fer-nos 
una consulta només cal que concerteu una 
reunió.

Ja podeu obtenir els impresos per a la sol-
licitud de subvencions a les OAC dels dis-
trictes o bé a www.bcn.cat. 

També podreu passar pel Secretariat 
(Sants, 79) a recollir-los.

Subvencions per a entitats

Dues iniciatives de foment de l’ús del 
català s’han consolidat plenament 
als nostres barris: ens referim a les 
parelles lingüístiques del Projecte 
Parlem i els grups de conversa del 
Xerrem. 

Projecte Parlem, 5 anys 
La formació de parelles lingüístiques és la 
base del Projecte Parlem, que va iniciar-se 
als nostres barris a principis del 2004. Les 
trobades de la parella lingüística permeten 
que l’aprenent perdi la por a parlar català, 
practicant-lo de manera distesa i propera 
mentre fa el cafè, passeja o va al mercat.

Aquest projecte, que com a mínim esta-
bleix una hora setmanal de conversa en 
català, ha tingut una molt bona acollida. 
Una dada: des del 2007 s’han format més 
de 120 parelles lingüístiques. 

Tot i que el Projecte Parlem forma part del 
programa Voluntariat per la Llengua de la 
Generalitat de Catalunya, té alguns trets 
característics que li donen personalitat prò-
pia: cada parella té assignat un tutor/a que 
en fa un seguiment personalitzat i, a més, 
durant l’any se celebren diverses activitats 
amb tots els membres del projecte.

Aquesta és una iniciativa encapçalada pel 
nucli local de la CAL del territori, en col-
laboració amb el Secretariat d’Entitats.
 
Informació i inscripcions: Centre So-
cial de Sants. Tel. 93 331 10 07 (tardes). 
Cotxeres de Sants. Tel. 93 291 87 01

Xerrem, grups de conversa en català
A finals del 2007 es va engegar un grup 
de conversa en català al Centre Social de 
Sants com a prova pilot. 

Gràcies al boca-orella, actualment ja són 
cinc els grups de conversa en funciona-
ment als nostres barris, i molts més arreu 
del domini lingüístic català.

En Jordi Esteban, autor i director del pro-
grama Xerrem, atribueix l’èxit de l’expe-
riència al fet que els “xerraires” uneixen 
la llengua i l’ús en sessions de dues hores 
setmanals, que a més són molt dinàmi-
ques. Els xerraires, guiats per un “xerpa”, 
van avançant en l’ús i la pràctica del català, 
però aquesta proposta no es queda aquí, 
ja que també es millora la cohesió social 
i també es descobreixen referents de país 
que indubtablement enriqueixen els parti-
cipants.
Inscripcions: 93 415 90 02

Projectes que fomenten el catalàEl Carnaval de Sants s’inspira aquest 
any en la crisi per treure al carrer la 
ironia més fina. Entre totes les activi-
tats programades, una de les més espe-
rades i amb més participació ciutadana 
és la Rua. És el moment en què totes les 
comparses exhibeixen la seva esplen-
dor i la carretera de Sants es converteix 
en una gran desfilada d’imaginació i 
fantasia al ritme de la cançó carnavale-
ra. La cita: dissabte 21 de febrer a par-
tir de les 17.30 h, la rua començarà a la 
cruïlla de Badal amb Sants i finalitzarà 
a Torre d’en Damians.

Sortiu al carrer i viviu en primera per-
sona aquesta setmana marcada per les 
disfresses, les comparses i la música. 

Abans de començar la temporada 
castellera, les colles celebren una 
activitat conjunta que poc té a veure 
amb els castells: un torneig de fut-
bol sala. Aquest any, els nostres 
Borinots faran d’amfitrions!

El cap de setmana del 7 i 8 de març, uns 
600 castellers vinguts d’arreu del país ater-
raran a Sants per participar en la 8a edició 
del torneig de futbol sala casteller. Diversos 
equipaments esportius i centres escolars 
seran l’escenari de les eliminatòries, men-
tre que la final es disputarà el diumenge dia 
8 a partir de les 13.45 h a la pista del polies-
portiu de l’Espanya Industrial. 

Localitats com Mataró, Igualada o Tarrago-
na han acollit anteriorment aquest torneig, 
que enguany amplia el nombre de colles 
participants fins a 32. Força Borinots!

Torneig de futbol sala casteller
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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
Esbart Ciutat Comtal, 50 anys

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

Balls de la gent gran (17 h)
Cotxeres: 5 i 19 de març
Casinet: 24 de febrer, 10 1 24 de març
Entrada gratuïta

BREUS

L’Associació d’Investigació i Expe-
rimentació Teatral (AIET), dirigida 
per Ricard Salvat, convoca el XII 
Premi de Teatre Josep Robrenyo, un 
guardó de reconegut prestigi en la 
promoció de joves autors.

L’AIET va iniciar la trajectòria el 1993 amb 
la finalitat de promoure i difondre activitats 
de tipus teatral, tant en l’àmbit de la creació 
com en el de la producció d’espectacles o les 
publicacions, sense deixar de banda altres 
activitats com tallers, conferències...

Aquesta entitat dels nostres barris, amb 
seu a Torre d’en Damians 40, fomenta i 
promou els textos teatrals de joves autors a 
través del Premi de Teatre Josep Robrenyo, 
convocat per primera vegada el 1996. 

30 d’abril: data límit de recepció d’originals.
13 de juny: resolució del jurat.

Més informació a www.aiet.cat

XII Premi de Teatre Josep 
Robrenyo

Des de l’any 1998, el Col·lectiu per la 
Igualtat en la Diversitat té en mar-
xa diversos projectes de cooperació 
al desenvolupament al Senegal. Un 
d’aquests és el dels “Nens del carrer”.

El passat 6 de desembre es va inaugurar el 
nou Centre Bàsic de Salut a Thiès (Senegal) 
que el Col·lectiu ha construït i que substitu-
eix l’antic dispensari que estava en funcio-
nament des de feia 10 anys. Aquest centre 
de salut dóna assistència sanitària als nens 
del carrer i a la població més vulnerable 
dels entorns rurals de Thiès.

El Col·lectiu assegura les existències de 
medicaments i de material de cura del Cen-
tre Bàsic de Salut mentre que un equip de 
personal sanitari de la  contrapart –l’ONG 
Assarters- garanteix el funcionament diari 
del dispensari.

Durant tot l’any, el Col·lectiu duu a terme 
campanyes de recollida de material per als 
projectes que estan en funcionament al 
Senegal, incidint concretament en materi-
als de cura, material escolar, llet infantil i 
farinetes.

Per a més informació: 
collectiu@collectiu.org  Tel. 93 296 66 97

L’Esbart Ciutat Comtal, que va iniciar 
la seva trajectòria l’any 1959, es pre-
para per celebrar el 50è aniversari.

Amb l’objectiu de fomentar la conserva-
ció, recuperació i innovació de part del 
patrimoni cultural artístic, popular i tra-
dicional català, l’Esbart Ciutat Comtal 
ha recuperat danses d’arreu del territori 
de parla i influència catalanes. Un dels 
exemples més propers és la recuperació 
l’any 1995 del Ball de Rams, la dansa que 
es ballava durant la festa major del barri 
d’Hostafrancs. 

Aquesta entitat, amb un cos de dansa 
format per 30 persones, ha organitzat di-
versos actes de celebració del 50è aniver-
sari amb la finalitat de donar a conèixer 
l’Esbart a tota la societat catalana. Per 
molts anys!

-Acte inaugural 50è aniversari
Diumenge 8 de març a les 11 h
CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8)
Cal confirmació: 93 431 44 88

Cooperació al desenvolupament 
al Senegal

AGENDA

Firentitats

Data límit per a la sol·licitud de carpa o 

plafó: dimarts 10 de març

El telèfon de la vostra entitat ha canvi-
at? Teniu correu electrònic? Han can-
viat els membres de la vostra junta? 

És important que ens comuniqueu qual-
sevol canvi en les dades de contacte de 
la vostra entitat per garantir que les in-
formacions us arribin de manera fluida. 
En aquest sentit, us hem fet arribar un 
formulari perquè el pugueu emplenar i 
retornar al Secretariat en cas que alguna 
dada de contacte s’hagi modificat.

Actualització de dades

Les inscripcions començaran al març.

Una gran oferta formativa us espera als 
cursos d’aquests centres cívics, que ben 
aviat obriran les inscripcions per al proper 
trimestre. Podreu triar i remenar entre 
cursos de salut, expressió plàstica, huma-
nitats, informàtica...

Inscripcions de tallers 
-Antics talleristes a partir del 10 de març
-Nous talleristes a partir del 17 de març
Per a més informació: www.cotxeres.org

Nou trimestre de tallers a 
Cotxeres-Casinet


