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NOTÍCIES DESTACADES

Amb la col·laboració de:

A finals de novembre es va fer la pre-
sentació del congrés a les entitats as-
sociades i també es va plantejar el ca-
lendari de reunions, que finalitzarà al 
març del 2011.

Tot i que la cloenda del congrés serà el 
30 d’abril del 2011, el procés que s’impul-
sa des de les entitats del nostre districte 
s’acabarà a finals de març. En aquest 
període, s’aniran alternant les reunions 
arreu del nostre districte, amb trobades 
als nostres barris, al Poble-sec, a la Ma-
rina i a Font de la Guatlla.

Aquest procés congressual, de debat 
i reflexió girarà al voltant de les 10 po-
nències en què s’articula el congrés. Us 
animem a participar-hi!

Podeu consultar el calendari de reunions 
a www.secretariat.cat

Arrenca el 2n congrés d’as-
sociacions als nostres barris

El passat 24 de novembre, dues enti-
tats del barri van ser guardonades amb 
aquest reconeixement.

Els Castellers de Sants i l’Associació de 
Comerciants de Creu Coberta han rebut 
aquesta distinció que reconeix els mèrits 
realitzats per avançar cap a una societat 
més justa i cohesionada. En aquest acte, 
es van distingir 25 persones i entitats 
d’arreu de la ciutat.

La nostra colla castellera ha rebut aquest 
reconeixement per la tenacitat i l’esperit 
d’innovació, mentre que s’ha destacat de 
l’Associació de Comerciants de Creu Co-
berta l’aposta per la dinamització comer-
cial i el comerç de proximitat.

Enhorabona a totes dues entitats!

Medalles d’Honor de la Ciutat 
de Barcelona

Ja ha sortit un nou número de La Revis-
ta, una publicació cultural als nostres 
barris que aposta per la reflexió i la difu-
sió de pensaments i accions entorn de 
la cultura i totes les seves expressions.

La cultura popular, les arts plàstiques, la 
història, la música, la llengua, les arts visu-
als... Tot això i més té cabuda en aquesta 
publicació, que impulsen diverses entitats 
culturals dels nostres barris i que aquest 
Nadal arriba a la 3a edició. 

Aquesta iniciativa està oberta a la parti-
cipació de totes aquelles entitats i perso-
nes que vulguin col·laborar-hi i aportar-hi 
el seu punt de vista. 

Us avancem un tastet dels temes que po-
dreu trobar-hi: la recuperació dels Jocs 
Florals, un article en memòria de la Lluïsa 
Franch, una aproximació al cooperativis-
me, reflexions sobre el món associatiu, un 
article referent a la taula intercultural... 

Disposem d’alguns exemplars de la pu-
blicació a la nostra secretaria i, a més, 
podeu consultar digitalment la revista al 
següent enllaç: 

http://elteubarri.blogspot.com

Ja podeu consultar el tercer número de La Revista

La Revista
Publicació cultural dels Nostres Barris Desembre 2010

Les cooperatives: memòria 
històrica i futur socio-cultural

Art Jove, i art rememo-
rat. En aquest número 
parlem amb Berta Baliu, 
i de Hanamaro Chaki i 
del desaparegut Miquel 
Cabanas

Sumari

Refl exió
La Cultura, sempre posi-
tiva i enriquidora. Una 
refl exió sobre cultura i 
societat

Pàg. 8

La Taula Intercultural, 
punts de trobada cultural 
amb els nous catalans. 
Un projecte innova-
dor del Secretariat 
d’Entitats.

Recordem la fi gura de 
Lluïsa Franch, presi-
denta del Col·lectiu 
d’Artistes de Sants, que 
ens ha deixat recent-
ment.

Societat
Parlem d’associacionisme 
amb Josep Ma. Domingo, 
president del Centre 
Social de Sants

Cinema
Pere Díez Gil ens acosta 
la subtilesa del cinema 
japonès

Pàg. 7

Pàg. 6

Pàg. 11

Literatura
S’entreguen els Jocs Flo-
rals de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta

Pàg. 6
En l’entrevista d’aquest mes parlem amb

Pasqual Iranzo

Cliqueu www.secretariat.cat
Podeu publicar les activitats a l’agen-
da de la nostra pàgina web.

La nova pàgina web del Secretariat permet 
que les entitats associades pugueu publicar 
a l’agenda les activitats de la vostra entitat.

Aprofitem per animar-vos a utilitzar 
aquesta eina, que és molt senzilla, i 
d’aquesta manera pugueu fer una difusió 
més àmplia dels vostres actes.

Bones festes!

Des d’aquestes línies volem aprofitar per fer 
un breu repàs al 2010, un any d’intensa acti-
vitat, amb molts projectes en marxa i d’altres 
que s’estan consolidant. 

Destaquem especialment la vitalitat del nostre 
teixit associatiu, que durant Firentitats va tornar 
a demostrar el seu paper com a dinamitzador 
i cohesionador del territori i de la ciutadania. 
També volem fer referència a l’oferta cultural i 
esportiva que s’impulsa des dels centres cívics 
i els centres esportius, amb una programació 
de qualitat com a denominador comú. Pel que 
fa a les entitats, continuem impulsant espais 
de coordinació associativa, tant sectorials com 
transversals, que fomenten el treball conjunt i 
els projectes compartits. 

Us desitgem bones festes i bona entrada d’any!
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La recollida de joguines noves, tota una tradició als nostres 
barris.

La campanya “A Sants-Montjuïc, un Nadal per a Tothom”, 
organitzada per Sants 3 Ràdio, Lleure Cívic, FAECH, Asso-
ciació cívica La Nau, Urban Dance i El 3, té els següents 
punts de recollida: Parròquia de Sant Medir, Centre Catòlic 
de Sants, Centre Esportiu Municipal la Bordeta, Carpa Re-
ial a Creu Coberta, Comissaria dels Mossos d’Esquadra a la 
Zona Franca, Mercat de Sants, Centre Social de Sants, AV 
d’Hostafrancs, ACE Sansur, Esplai Xiroia, Cotxeres de Sants, 
FAECH d’Hostafrancs, Comissió de Festes Carrer Guadiana, 
Penya blanc-i-blava Sants-Hostafrancs i Centre Esportiu Mu-
nicipal l’Espanya Industrial.

L’emissora Ona de Sants-Montjuïc organitza una recollida de jo-
guines. Punts de recollida: Ona de Sants-Montjuïc, (a l’emissora 
o a l’estand de Pau sense Treva), Club esportiu Mediterrani.

També la Comissió de Festa Major del Carrer Vallespir engega 
la tradicional “Campanya de la joguina”, del 27 al 31 de desem-
bre i del 2 al 4 de gener.

Joguines noves...nous somriures!

Recollida de joguines

Cavalcada de Nadal 
del Pare Noel
La cavalcada, organitzada per 
Sants Establiments Units, sortirà 
del carrer Creu Coberta-Sant Roc 
el proper diumenge 19 de desem-
bre a les 17.30 h.

Hi participaran els Diables de Sants 
i Guspires de Sants, ambdues colles 
ompliran de llum i petards l’inici i el 
final de la festa. El Pare Noel també 
estarà acompanyat per la colla dels 
Gegants de Sants, els Gegants de la 
Marina i els Gegants del Poble-sec, 
amb música i animació a càrrec de 
la Banda i Majorettes del Triangle de 
Sants i els timbalers. 

On aniràs a fer cagar el Tió?

Cant Coral
Concert de Nadal a Hostafrancs 
A càrrec de l’Orfeó Atlàntida, l’Orfeó Enric Morera i el Cor de l’Escola 
EMA. A la Parròquia del Sant Àngel Custodi, divendres 17 de desem-
bre a les 21 h.

Concert de Nadales del món
A càrrec de la Societat Coral La Floresta, a la Parròquia de Sant 
Medir. Amb la participació de nous catalans provinents d’arreu del 
món. Dissabte 18 de desembre a les 21 h.

Concert de Sant Esteve
A càrrec de la Coral de Sant Medir. A la Parròquia de Sant Medir, 
diumenge 26 de desembre a les 21 h.

El Casal Independentista de Sants “Jaume Compte” organitza la 
festa per a tots els nens i les nenes el proper dissabte 18 de de-
sembre al parc de l’Espanya Industrial a partir de les 11 del matí.

La Comissió de Festes del Carrer Jocs Florals farà treballar el tió 
el proper diumenge 19 de desembre a partir de les 11 del matí, al 
mateix carrer.

L’Associació Esportiva i Cultural Sansur també prepara la festa 
del cagatió el diumenge 19 a la plaça Súria.

I de ben segur que alguna altra entitat farà festa amb el seu propi 
tió. Però no patiu, que el tió serà, com sempre, molt generós!
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NOTÍCIES DESTACADES

Les dotze van tocant...
Amunt el teló, arriben Els Pastorets!

La tradicional obra nadalenca tindrà novament diverses representaci-
ons escampades per tot el territori. Tres entitats interpretaran les aven-
tures d’en Lluquet i en Rovelló amb un denominador comú: divertir les 
famílies i embolcallar-les amb la tradicions de casa nostra. Feu un cop 
d’ull a la programació:

Centre Catòlic de Sants. Antoni de Capmany, 72-76
• Diumenge 19 de desembre 2010  17.30 h
• Diumenge 2 de gener 2011  17.30 h
• Diumenge 9 de gener 2011  17.30 h

Quadre Escènic de Sant Medir. Constitució 17 
• Diumenge 2 de gener 2011  18 h
• Diumenge 9 de gener 2011  18 h

Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors. Begur, 8
• Diumenge 19 de desembre 2010  18 h
• Diumenge 9 de gener 2011  18 h

Aneu-hi tota la família, del més gran al més petit!

Revetlles de cap d’any
Començarem parlant de les Campanades del barri 
a la placeta de Sant Medir: coca i beguda per a 
tothom i campanades en viu. Organitzat per la Par-
ròquia de Sant Medir i Sants 3 Ràdio.

Al Casinet d’Hostafrancs, 
Lleure Cívic, l’Associació 
Cívica la Nau i Sants3Rà-
dio organitzen conjunta-
ment la revetlla. La festa 
estarà amenitzada pel grup 
Abbey Road i Banda Disco. 
Una bona manera de co-
mençar l’any amb música 
dels Beatles, ball, cava i 
molta gresca.

A les Cotxeres de Sants, festa de cap d’any or-
ganitzada pel Casal Independentista de Sants 
“Jaume Compte” i la Colla de Diables de Sants. 
L’auditori serà el marc que aplegarà la festa encar-
regada d’acomiadar el deu i de rebre l’onze!

III Festival de hip-hop solidari
Presentació de la campanya “A 
Sants-Montjuïc, un Nadal per a tot-
hom” i tercera edició del Festival de 
hip-hop solidari. No us ho perdeu, 
omplim les Cotxeres de ball i moltes 
joguines!

Diumenge 19 de desembre a les 12 
h, Cotxeres de Sants. Entrada 2 € o 
una joguina nova. (Infants entrada    
gratuïta)

Activitats de Nadal a Creu Coberta
-Pare Noel: Del 13 de desembre al 24 de desembre, un Pare 
Noel es passejarà pels carrers Creu Coberta, Consell de Cent, 
Vilardell, Moianès, etc. regalant caramels i globus.

-Marató de TV3: El proper dissabte 18 de desembre (con-
juntament amb l’Escola Joan Pelegrí) s’instal·larà una carpa 
al c. Torre d’en Damians per recollir diners per a la Marató de 
TV3.

-Carpa Reial amb els 3 Reis: Podreu visitar els tres carters 
reials al carrer Creu Coberta cantonada Cap de Guaita, del 28 
de desembre al 5 de gener. 

Cavalcada de Reis a Sants
El dia 5 de gener és un dels dies més esperats pels 
nens i les nenes.

Melcior, Gaspar i Baltasar desfilaran davant la mirada 
il·lusionada dels infants, repartint molts caramels i pre-
parant-se per a una nit plena de màgia.

Recorregut de la Cavalcada de Sants, organitzada 
per l’Associació Cultural Vallespir: A les 18 h, inici 
de la Cavalcada de Reis: sortida plaça Comas, carrer 
Joan Güell, travessera de les Corts, carrer Vallespir, 
passeig Sant Antoni, carrer Galileu, avinguda Madrid, 
carrer Joan Güell i finalització als jardins de Can Man-
tega amb un festival infantil.
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ACTUALITATAGENDA

Dissabte 18 de desembre a la tarda 
us esperem al centre esportiu l’Espa-
nya Industrial!

Sota el lema Gols per il·lusions!, arren-
ca una nova iniciativa solidària als nos-
tres barris, emmarcada en el projecte “A 
Sants-Montjuïc, un Nadal per a tothom”, 
que aplega nombroses entitats amb 
l’objectiu de recollir joguines noves per 
als infants.

Un partit de futbol sala femení integrat 
per dones de l’àmbit del Districte i de 
l’àmbit associatiu serà aquest any una 
de les novetats de la campanya. Aques-
ta iniciativa està organitzada conjunta-
ment pel Secretariat d’Entitats i el Dis-
tricte de Sants-Montjuïc.

Preu d’entrada: 5 € o una joguina 
(infants i joves fins a 16 anys: gratu-
ït). Les samarretes del partit, firmades 
per jugadors del RCE Espanyol i el FC 
Barcelona, se sortejaran el 4 de gener 
de 2011 a les 19 h (Cotxeres, Pau sen-
se treva): tiquets per al sorteig 2 €.

Us animem a assistir a aquesta activitat 
i a omplir les grades del Centre Espor-
tiu Municipal l’Espanya Industrial per fer 
molts gols per il·lusions!

Dissabte 18 de desembre de 2010, 
19.30 h
Centre Esportiu Municipal l’Espanya 
Industrial

Gols per il·lusions!

GOLS
PER IL LUSIONS!.

PARTIT SOLIDARI DE FUTBOL SALA FEMENÍ

Dissabte 18 de desembre de 2010, 19.30 h

Dones del Districte i de les entitats 
marcaran GOLS PER IL LUSIONS!.

Entrada 5 € o una joguina
Infants i joves fins als 16 anys: gratuït

Les samarretes del partit, firmades 
per jugadors del RCE Espanyol i el 
FC Barcelona, se sortejaran el 4 de 
gener de 2011 a les 19 h (Cotxe-
res, Pau sense treva): tiquets per 
al sorteig 2 €.

Els diners recaptats es destinaran 
a la campanya “A Sants-Montjuïc, 
un Nadal per a tothom”.

Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial

No t’ho perdis!

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

Mercat de Sants

Les festes nadalenques són un mo-
ment especial per als més petits: un 
any més, l’activitat Pau sense Treva 
omplirà els centres cívics amb la mà-
gia de Nadal!

Tres espectacles infantils al Casinet se-
ran l’arrencada de l’activitat, que tornarà 
a omplir de rialles i il·lusió el renovat tea-
tre del Casinet del 27 al 29 de desembre. 
Després d’aquest primer torn, arribaran 
els tallers i les activitats a les Cotxeres, 
del 3 al 5 de gener. Aquests són els in-
gredients de la Pau sense Treva, una 
activitat que enguany compta amb la 
participació de més de vint entitats del 
territori.

Com a novetats, destaquem que l’ONG 
Àfrica EDUSA, dedicada a projectes de 
cooperació en l’àmbit de la salut i l’edu-
cació en aquest continent, és l’entitat 
convidada d’aquesta edició. La recap-
tació de tots els espectacles es lliurarà 
íntegrament a aquesta entitat.

Altres moments rellevants de la Pau sen-
se Treva seran la cercavila d’inici de les 
activitats de Cotxeres (dilluns 3 de gener 
al matí); la xocolatada popular, una petita 
mostra castellera i el correfoc (dimarts 4 
de gener a la tarda), projeccions de pel-
lícules i moltes altres propostes!!

Espectacles infantils (Casinet, 18 h)
• Xicana, de La maleta dels espectacles
Dilluns 27 de desembre a les 18 h
• L’elefant i l’aranya, de Tutatis Productora 
Dimarts 28 de desembre a les 18 h
• Els tres porquets, de Teatre Imaginari 
Dimecres 29 de desembre  a les 18 h
Entrades: 2,40 € (menors de 2 anys gratuït)

Tallers i activitats (Cotxeres de Sants)
Ludoteca, exposició de dibuix i pintura, 
escalèxtric, animació per ordinador, taller 
de ràdio, malabars, papiroflèxia, taller de 
pintura, camp de futbol inflable, manuali-
tats amb guix, modelat de fang, escacs, 
jocs de taula, maquillatge... 

• Dilluns 3 i dimarts 4, d’11 a 13.30 h i de 
17 a 20 h 
• Dimecres 5, d’11 a 13.30 h
Entrada lliure

Per a més informació: www.cotxeres.org

Pau sense Treva Patis oberts i esport!
Del 23 de desembre al 6 de gener, gaudiu 
dels patis oberts de 6 centres educatius 
dels nostres barris.

Aquesta proposta del programa Temps de 
barri, temps educatiu continuarà oferint du-
rant les vacances de Nadal una planificació 
molt completa de patis oberts amb l’objec-
tiu d’enriquir i complementar el temps d’oci i 
lleure dels infants i les famílies.

Agafeu l’agenda, aquests són els centres 
educatius amb patis oberts: Institut Joan Co-
romines, Escola Gayarre, Escola Barrufet, 
Escola N-II de Pràctiques i Escola i Institut 
Lluís Vives.

18 de desembre i 15 de gener (de 16.30 a 18 h)
Aquests dos dissabtes, els patis de l’Escola 
i l’Institut Lluís Vives acolliran una tarda molt 
esportiva, amb jocs cooperatius, shootball 
adaptat per a famílies i, com a cloenda de la 
jornada, hip-hop del barri. Us hi esperem!

Institut Joan Coromines ctra. Bordeta, 39-41
Dilluns, dimecres i dijous, de 17.30 a 19.30 h / Dissabte, d’11 a 14 h

Escola Gayarre c. Gayarre, 54
Diumenge, de 10 a 14 h

Escola Barrufet ptge. Vapor Vell, 7
Divendres, de 17 a 20 h / Dissabte, d’11  a 14 h

Escola N-II de Pràctiques 
c. Mercior de Palau, 138 (entrada pel c. Guitard)

Diumenge, de 16 a 19 h

Escola Lluís Vives i Institut Lluís Vives c. Canalejas, 107
 De dilluns a divendres, de 10 a 13 h

Dissabte, de 16  a 19 h / Diumenge, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
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PATIS OBERTS

Temps de barri, temps educatiu compartit és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies.

www.bcn.cat/tempsdebarri

DURANT LES VACANCES D’HIVERN
Del 23 de desembre al 6 de gener 

Ampliació horari vacances d’hivern / Els dies 25 de desembre i 1 de gener romandran tancats


