CASA VIVES CENT ANYS DE
SERVEI ALS LLAMINERS

La calor és menys sufocant
en el mar d’activitats de
SANTS XXI, L’ORFEÓ...
Capbussa-t’hi!

Una història de quatre generacions fent pa en el mateix carrer de Sants,
amb un esperit de treball compartit per tots els qui hi han participat.
Els qui estimem el barri sabem que la pastisseria Vives, “can Vives”, és un dels escenaris més
plàcids de la nostra vida quotidiana: les pastes de l’esmorzar, el pa del dinar, les delicadeses
dels àpats de cap de setmana, els bombons per les ocasions memorables... I els pastissos,

VOLS SER AMIC DE SANTS XXI, L’ORFEÓ?

que són l’element indispensable en les festes i aniversaris de tots nosaltres!

EXEMPLAR 3

Sants XXI, L’Orfeó vol agrair la generosa col·laboració de la Pastisseria Vives

Sants XXI, L'Orfeó té previst realitzar properament diverses activitats, de caràcter
lúdic i cultural, en el barri de Sants. En tots aquests actes, els socis gaudiran de nombrosos avantatges i descomptes, que ens plauria fer extensius als AMICS DE SANTS XXI,
L'ORFEÓ. Aquesta nova figura dins de l’entitat tindrà un paper destacat al llarg dels
mesos que han de transcórrer fins a la inauguració de la nova seu. A més, tots els
AMICS DE SANTS XXI, L'ORFEÓ podran esdevenir-ne socis en condicions excepcionals.
Si simpatitzeu amb nosaltres i teniu ganes de participar activament en fer créixer
una entitat emblemàtica per al nostre barri, adreceu aquesta butlleta degudament
emplenada a les oficines provisionals de l’Orfeó del carrer Badalona, número 18, baixos,
08014 de Barcelona o per fax al 93 330 50 15.
Per endavant, us donem les gràcies per la participació!

Pastisseries Vives a Barcelona
Sants, 74
08014 BARCELONA
Balmes, 219
08006 BARCELONA
Rbla. Catalunya, 58
08007 BARCELONA
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Nom
Adreça
Població
C.P.

WWW.ORFEODESANTS.ORG

TEL.

Adreça provisional:
Correu electrònic

C/Badalona, 18, baixos
08014 Barcelona
Telèfons: 93 330 50 15
93 330 50 16
Fax: 93 330 50 15
info@orfeodesants.org

Desitjo rebre informació sense cap compromís per part meva sobre les condicions per fer-me
Amic de Sants XXI, L’Orfeó i els beneficis que n’obtindré des del dia de la inscripció.

FACI’NS-HO SABER!
Ens vol fer arribar els seus comentaris? Ens agradaria molt conèixer la

?

seva opinió per millorar tantes coses com sigui possible d’aquest Magazine...

D.L. B-39.639-2.005

Animi’s!

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
2001

LA MIRADA
AL FUTUR
Una exposició itinerant, modular i oberta sobre el
nou projecte s’atura a la Biblioteca Vapor Vell
Els nens més eixerits de Sants gaudeixen amb la
màgia de les paraules i comencen a organitzar-se
per sumar-se al cor infantil després de l’estiu

PUBLICACIÓ DE SANTS XXI L’ORFEÓ

INFORMACIÓ

amb el nostre projecte cultural

LA BIBLIOTECA PREPARA LES
S’OMPLE D’ORFEÓ EXTRAESCOLARS
2006-2007
El nostre projecte ha trobat a Vapor
Vell un espai cèntric, transitat i ampli
per fer-li d’altaveu i ens plau agrairho públicament.

Des del mes de juny i fins al dia 1 de
setembre, a la quarta planta de la Biblioteca
del nostre barri hi podeu visitar l’exposició
“Sants XXI, L’Orfeó, un projecte de futur amb
història”, una mostra del que ha estat, és i serà

la nostra singular entitat.
Com que el material de què disposem és
molt ric, l’exposició s’ha dividit en dues parts.
La primera, que es pot visitar fins al dia 14 de
juliol, presenta un breu recorregut per la història de l’Orfeó, mentre que la segona, que
romandrà oberta des del 17 de juliol fins al 31
d’agost, se centra en el projecte de futur i tot
el que comporta: la concepció de l’edifici, la
planificació de continguts docents, etc.
Però l’interès de la mostra no s’acaba
aquí. En ambdues fases es poden llegir les
valoracions que personalitats molt destacades
de la vida pública catalana han fet del nostre
projecte. Així, les paraules de la Núria Feliu,
l’Àngel Casas, en Josep Carreras o la
Carme Ruscalleda, entre molts d’altres, hi
són presents.
I si començàvem agraint la tasca de la
Biblioteca, és de justícia acabar donant les gràcies més sinceres a totes les personalitats que
ens donen suport i que fan créixer el nombre de
simpatitzants cap al nostre ambiciós projecte
cultural i de lleure.

L’Orfeó t’ofereix una proposta
alternativa i de qualitat

L’Orfeó de Sants està vivint un procés de
renovació especialment útil per a les
generacions més joves, que podran
beneficiar-se en un futur proper de la feina
feta ara. Si vols que els teus fills, i tu
mateix, sigueu protagonistes del canvi,
tenim per a vosaltres una gran oferta
artística a l’abast... des d’avui!

Cant coral, dansa, manualitats, sortides
d’esbarjo... les activitats que du a terme
l’Orfeó de Sants són ben diverses i s’adapten
a les necessitats de nens, joves i adults, tant
per horaris com per les característiques pròpies que les defineixen. Sobretot perquè
fomenten l’adquisició i el desenvolupament
de valors com ara l’amistat, la solidaritat, la
millora d’aptituds o l’autoestima.
En un moment en què les tendències
sociològiques i pedagògiques més progressistes aposten pel creixement personal en
àmbits no competitius, sinó enriquidors per a
tots i cadascun dels membres que formen el
col·lectiu, ens permetem recomanar-vos que
en la planificació del vostre lleure i el del
vostres fills per al proper curs escolar
compteu amb Sants XXI, L’Orfeó. Consulteu
la nostra oferta personalment a Secretaria o
bé a través de la pàgina web, on hi sereu
puntualment informats.
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L’ESTIU A SANTS XXI

LES EMOCIONS SÓN
EL MOTOR MÉS POTENT

Contacontes a la Biblioteca, concursos fotogràfics o tardes musicals a la fresca...
són algunes de les propostes gratuïtes i per a tots els públics d’aquest estiu.
Consulta la pàgina web www.orfeodesants.org i no te’n perdis ni una!
La pàgina web de Sants XXI, L’Orfeó és el
punt de trobada per a totes aquelles persones
que desitgin estar assabentades de les activitats que es duguin a terme des de l’entitat. En
ella, a més de notícies i altres temes d’interès,
hi trobaran informació de darrera hora per al
públic en general, així com convocatòries
exclusives per als socis i amics.
Totes aquestes activitats parteixen de la
necessitat de dinamitzar la vida cultural i lúdica al voltant de l’Orfeó de Sants en un
moment en què encara no està llesta la seu
definitiva i, per tant, existia un cert perill de
monotonia en la vida de l’entitat, extrem que
s’ha combatut de soca-rel.

Així, els veïns i veïnes del barri tenen a l’abast un seguit de propostes gratuïtes, relacionades d’una manera o d’una altra amb el món
de la cultura i les arts. Entre les més destacades, el concurs de fotografia digital que
se celebrarà la primera quinzena de setembre, en data encara per determinar, i que
permetrà a tots els fotògrafs en potència
del barri demostrar les seves aptituds. Una
jornada “a la captura de la instantània” amb
atractius premis, que de ben segur esdevindrà
una tradició abans de la tornada a l’escola.
Comenceu a treure la pols als objectius,
perquè l’ocasió de ser el primer vencedor
s’acosta!

La vida a l’Orfeó passa per una etapa molt intensa.
Als tradicionals canvis que comporta el “final de curs” s’hi
suma l’organització d’un seguit d’actes per acostar barri i
entitat... Comptar amb el suport popular és un privilegi!
Si hi ha alguna cosa que mou les persones és la capacitat d’emocionarse. A totes les edats, determinades circumstàncies ens fan bategar acceleradament el cor, potser sense ni tan sols saber-ne massa bé la causa.
Aquests dies, hem tingut ocasió de comprovar-ho amb dos exemples
molt significatius: unes nenes de 3 ó 4 anys, quan van sortir d’escoltar els
contes, van explicar-nos nerviosíssimes que tenien moltes ganes de tornar
per saber si en Blai descobrirà unes paraules màgiques molt importants que
ha oblidat... -afortunadament els globus i els caramels les van calmar! Unes
hores abans i en el mateix lloc -la Biblioteca-, un matrimoni comentava una
de les fotografies de la quarta planta i els brillaven els ulls de pensar en
aquelles sortides de la seva joventut, tan esperades per tots els veïns...
Uns miren amb ànsia el futur i d’altres amb melangia el passat, però
sempre amb l’Orfeó de Sants com a teló de fons. Comptem amb vosaltres
per apropar-nos encara més i que les emocions segueixin a flor de pell.

Contacontes a la Biblioteca Vapor Vell
Una de les activitats de Sants XXI, L’Orfeó més celebrades pels menuts

ACTIVITATS CULTURALS PER A TOTES LES EDATS

“Sants XXI, L’Orfeó,
un projecte de futur
amb història”
una de les millors maneres
d’apropar-nos a l’Orfeó
Totes les generacions tenen un espai d’oci actiu
a Sants XXI, L’Orfeó

