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Amb la col·laboració de:

EXPRESSA’NTS, esclat d’art a les Cotxeres de Sants 

La tarda del dissabte 15 de novembre, l’Auditori de les Cotxeres de Sants es convertirà en un espai d’expressió 
creativa obert a tota la ciutadania. Partint del denominador comú de l’expressió plàstica, us proposem una 
tarda d’experimentació i creativitat a través de diversos tallers dinamitzats per entitats. T’hi esperem! 

FANG

JUGUEM A PINTAR

EDUCACIÓ CREADORA

EXPRESSA’NTS
DISSABTE 15 DE NOVEMBRE DE 17 A 20 h
auditori cotxeres de sants. sants, 79.

MURAL DE PINTURA 

DRAPET (TRAPILLO) 

COLLAGE

GRAFIT

ENTITATS PARTICIPANTS
Artixoc

Associació Clorofil·la

Col·lectiu d’Artistes de Sants

Escola Proa 

Taller Giragot
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Què ens trobarem a l’Auditori de les Cotxeres de Sants el proper 15 de novembre per la tarda?  
La gran moguda de l’ExpresSA’NTS! Omplirem l’Auditori amb activitats per pintar, manipular el 
fang, fer drapet, enganxar robes amb les pintures, fer collage... L’objectiu és expressar-nos, gaudir i 
alliberar-nos. Treure totes les emocions que portem a dins i fer-les visibles sobre diferents materials 
a través de les formes i els colors, tant individualment com col·lectiva.

A qui va dirigida aquesta activitat?
Serà una experiència única i original i volem que hi vingui tothom, des dels 0 fins als 99 anys! 
L’ExpresSA’NTS és una activitat inclusiva, poden venir famílies senceres i treballar plegades o cadascú 
trobar el seu espai.  

L’ExpresSA’NTS neix del treball conjunt entre diferents entitats dels nostres barris?
Sí, ha estat una experiència molt interessant perquè al principi no ens coneixíem. Entre tots hem 
unificat idees per poder treballar col·lectivament. Cada entitat tindrà el seu espai però estarem tots 
vinculats i les activitats seran complementàries.  

Aquesta iniciativa tindrà continuïtat? 
Esperem que sí perquè és molt important per al barri que hi hagi espais on poder trobar-se a un 
mateix i expressar-se. A més, és una bona oportunitat per provar diferents activitats artístiques i 
manipular diferents materials.  

Anna Maria Rodà és presidenta del Col·lectiu d’Artistes 
de Sants i membre de la Comissió organitzadora de 
l’ExpresSA’NTS.

“L’objectiu és expressar-nos, 
gaudir i alliberar-nos” 

Què és una ciutat educadora? 
Una ciutat educadora és aquella que esdevé promotora del benestar i de les oportunitats vitals 
dels ciutadans, que utilitza tots els recursos que té al seu abast perquè la seva ciutadania creixi i es 
desenvolupi. La ciutat educadora és inclusiva, activa i busca el seu progrés social i el desenvolupament 
a través de la ciutadania, implicant-la en tots els processos: aprenent, intercanviant, compartint i 
enriquint la vida dels qui viuen en ella.

Com a membre del Comitè Científic del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores has 
participat en la selecció de les experiències sobre innovació o creativitat que es presentaran 
durant el Congrés. Quines conclusions extreus després d’aquest procés? 
Te n’adones que les mancances i les necessitats de les ciutats són molt semblants, tots tenim barris 
perifèrics, necessitats socials, nova immigració... Repassant les experiències es demostra que no 
són necessàries grans infraestructures per aconseguir una ciutat inclusiva i educadora, tan sols és 
important que la ciutat s’ho cregui i ho faci possible. Aquelles ciutats que són capaces d’utilitzar 
els seus recursos perquè la ciutadania sigui el motor del progrés, funcionen. Per exemple, a una 
ciutat del Brasil s’ha demanat a la població que decideixi com distribuir els pressupostos destinats a 
diferents projectes i el seu control d’aplicació. Amb aquesta acció tan senzilla, s’aconsegueix implicar 
la ciutadania i fer-la responsable del procés. Aquesta experiència és similar a l’acció educativa que 
s’està duent a terme a una escola barcelonina on els infants participen en el disseny i el futur d’un 
parc municipal dels voltants de l’escola. 

Parlem d’ExpresSA’NTS. Com va néixer el projecte? 
Partíem de l’objectiu d’aconseguir que es parlés del Congrés fora del recinte i fer partícip l’entorn per 
seguir creixent.  Jo sóc veí de Sants, un barri farcit de microrealitats molt interessants que generen 
un teixit molt potent que hem d’aprofitar. Vaig voler que des de diferents entitats convoquéssim 
la ciutadania per oferir-li una proposta inclusiva i lúdica que fos molt diferent a l’habitual. Amb el 
pas del temps, el projecte ha anat evolucionant gràcies a la feina i a la implicació d’entitats com el 
Col·lectiu d’Artistes de Sants, els Esplais i Caus o les AMPA, fins que ha sorgit aquesta activitat.  

Quin és l’objectiu de l’ExpresSA’NTS?
L’Expressa’nts és creativitat espontània. No hi ha un gran objectiu al darrere, es tracta de conviure, 
fer coses junts, fer veïnatge i compartir més enllà de les edats, les capacitats o la cultura de cadascú. 
Això ho aconseguirem a través de l’art i l’expressió plàstica, un llenguatge que no necessita paraules.

Josep Maria Font és membre del Comitè Científic del XIII 
Congrés Internacional de Ciutats Educadores. 

“No són necessàries grans 
infraestructures per aconseguir 
una ciutat inclusiva i educadora, 
tan sols és important que la ciutat 
s’ho cregui i ho faci possible”

L’activitat ExpresSA’NTS està vinculada al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se 
celebrarà a Barcelona del 13 al 16 de novembre. En aquest congrés, 102 ciutats de 16 països diferents 
compartiran fins a 150 experiències d’Inclusió, Participació, Compromís, Innovació i Creativitat. 

Aquestes experiències innovadores són transferibles a altres ciutats i tenen en comú que relacionen 
persones i territori ja que es duen a terme amb la participació, la col·laboració i la implicació d’altres 
actors urbans, com ara les associacions, institucions, universitats, etc. i de la ciutadania en general. 

“Una ciutat educadora és una ciutat que inclou” 
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NOU FULL DE RUTA DE LA TAULA INTERCULTURAL 

Al 2010 es va crear la Taula intercultural, un espai de coordinació associativa que treballa per a i des de la 
interculturalitat. Tres anys més tard, els canvis en el context social, econòmic i polític i la necessitat d’adequar-se 

encara més a les necessitats actuals van fer necessària la creació d’un full de ruta per als propers anys. En aquest sentit, al 
2013 es va fer una diagnosi i al 2014 s’ha elaborat un pla de treball que marcarà les línies de futur de la Taula intercultural fins 

al 2016. A continuació us presentem el nou full de ruta!

El punt de partida 

EMPODERAMENT
Enfortir-nos com a entitats a través 

de trobades, cursos, enviament 
d’informació, realització de 

projectes (en especial conjunts), etc. 

IGUALTAT
Promoure espais de reflexió i fer 
d’interlocutors amb institucions, 
entitats, etc., en diferents àmbits 

per tal d’afavorir la igualtat.

TERRITORI
Enfortir la vinculació de 
les entitats amb temes 

socials i nacionals.OBJECTIUS

 Per aconseguir 
la cohesió social i 

convivència

TRANSVERSALITAT
Estendre internament i 

externament la interculturalitat als 
diferents espais i esdeveniments 

dels nostres barris.

Pel que fa als àmbits de treball, es distribueixen en 5 grans blocs. De cada bloc es preveu el desplegament 
de diverses accions, algunes són de continuïtat, d’altres es reorienten i també n’hi ha de noves. Una de les 
conclusions a tenir en compte fa referència al fet que no és necessari crear projectes nous, sinó treballar per 
reforçar activitats ja existents i que esdevinguin conjuntes. Voleu fer un repàs de les més destacades?

ÀMBITS I ACCIONS

ANTIRUMORS 
I MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

EXPOSICIÓ RUMORS RACISTES
Renovació de l’exposició, impulsar les visites guiades, 
involucrar més actors, etc.

XERREM D’ARREU
Redisseny del programa radiofònic on xerrem en català 
sobre aspectes culturals i quotidians del lloc d’origen.

CULTURAL I 
FORMATIU

CARNAVAL
Donar a conèixer les diverses tradicions del Carnaval, 
fomentar la col·laboració entre comparses, etc.

VIATGE PER LES CUINES DEL MÓN 
Espai de convivència on la cuina obre fronteres. 

DIES DIVERSOS
Commemoració de dates i temes assenyalats, com ara 
el Dia dels drets humans, per exemple.

FESTA INTERCULTURAL 
Impuls d’aquesta plataforma de participació, interacció 
i promoció d’entitats dels nostres barris.

SOCIAL I 
SANITARI

ATENCIÓ SANITÀRIA
Continuar treballant per la universalitat de l’atenció sanitària a la Plataforma per una Atenció Sanitària 
Universal a Catalunya (PASUCAT) i als nostres barris.

EDUCATIU I 
ESPORTIU

TALLER DE CASTELLS 
Vincular l’alumnat de l’aula d’acollida d’un centre educatiu.

LLENGUA I 
TRANSICIÓ 
NACIONAL

TAULA RODONA
Taula rodona sobre transició nacional i immigració.

També s’ha considerat la importància del 
seguiment i avaluació dels processos i les 

activitats, de manera que el mateix grup que 
ha fet l’actualització de la Taula serà l’òrgan 
que en farà el seguiment. Podeu consultar 

l’informe que recull tot el procés d’actualització 
i el pla de treball a www.secretariat.cat/

taulainterculturalfullderuta

NOVETAT!

NOVETAT!

http://www.secretariat.cat/taulainterculturalfullderuta
http://www.secretariat.cat/taulainterculturalfullderuta

