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Engresca’t
amb la primavera
de SANTS XXI, L’ORFEÓ

ESPAI RESERVAT PER A PATROCINADORS DE
SANTS XXI, L’ORFEÓ

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!

Sol·liciteu informació per inserir la vostra publicitat en aquesta publicació
i arribeu amb el millor canal als veïns i veïnes del barri de Sants.
10.000 exemplars per a una comunicació directa amb els vostres clients!

E

INFORMACIÓ
Nom

SORTIM AL
CARRER

Adreça
Població
C.P.

WWW.ORFEODESANTS.ORG

TEL.

Adreça provisional:
Correu electrònic
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 nou
Magazine... Animi’s!

?

EXEMPLAR 2

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

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
2001

L’Orfeó obre portes i inicia el calendari
d’activitats populars
Sant Jordi marca el punt d’inflexió
i demostra una excel·lent acollida del projecte
entre veïns i veïnes

PUBLICACIÓ DE SANTS XXI L’ORFEÓ

VOLS SER AMIC DE SANTS XXI, L’ORFEÓ?
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EN MARXA... CORAL INFANTIL
I AMB MARXA
I JUVENIL
Veïns i veïnes de Sants ja gaudeixen de
les propostes de lleure actiu

El 23 d’abril, coincidint amb la diada de
Sant Jordi, es va celebrar el primer acte popular de presentació de Sants XXI, L’Orfeó.
A la parada que ens va cedir el Centre
Cívic, davant mateix de les Cotxeres, s’hi van
poder observar durant tot el dia alguns plafons
amb recreacions virtuals de la futura seu,
així com el dossier explicatiu del que suposa la renovació de la nostra entitat, una
peça de comunicació clau que ha servit de
targeta de presentació davant d’algunes de
les institucions i empreses més destacades de
casa nostra.
A més de consultar aquest material i solicitar informació de primera mà a les persones
encarregades de l’estand, els passejants es van
poder endur a casa exemplars del Magazine,
que posteriorment s’ha repartit entre els
comerços i entitats de Sants i que ha de servir
d’enllaç entre Sants XXI, L’Orfeó i els veïns i veïnes inquiets, amb interès per la cultura.
L’Orfeó vol agrair públicament i amb
tota sinceritat les facilitats que ens han
donat els comerços i les entitats amigues
per distribuir gratuïtament entre el seu
públic el Magazine informatiu que ara
mateix teniu a les mans... i 9999 més!

Si els teus fills canten com els
àngels, dóna'ls ales!

Saps que la coral infantil i juvenil de
l'Orfeó de Sants assaja regularment un cop
per setmana i realitza actuacions públiques
amb gran èxit d'assistents?

A la coral infantil i juvenil de l'Orfeó de
Sants, els més petits de la família aprendran a
llegir solfeig, a cantar melòdicament sols i en
grup i a seguir les instruccions del director o la
directora, entre d'altres. Però sobretot viuran
en primera persona els valors de l'amistat,
la solidaritat, la constància, l'esforç... i tots
sereu partícips dels seus progressos!
Tot ben a prop de casa, en horaris adaptats a les necessitats de les famílies i amb
unes quotes a l’abast de tothom. Apunta'ls ara
i, a més, gràcies a la teva aportació com a soci
contribuiràs a augmentar la xarxa d'equipaments culturals i de lleure del barri!
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L’ORFEÓ A LA VANGUARDIA

V

Les fotografies publicades a la pàgina web criden l’atenció dels documentalistes
del diari responsables de la publicació “Barcelona, una ciudad de vanguardia”.
La nostra entitat els facilita l’accés a l’arxiu físic i virtual.
L’enorme fons documental de què disposa
l’Orfeó de Sants és ara a l’abast del món gràcies a la pàgina web www.orfeodesants.org.
En aquesta adreça electrònica s’hi publiquen regularment fotografies i programes
d’actes de la història de la nostra entitat, des
dels inicis fins als nostres dies, passant per
moments de tanta transcendència en l’associacionisme català com els anys 40, els 60 i
l’arribada de la democràcia.
La possibilitat que socis i amics de l’Orfeó
puguin accedir a aquest arxiu en alta resolució ha despertat l’interès de publicacions
d’àmplia repercussió social, com ara La

Vanguardia, que ha manifestat el seu interès a
publicar algunes de les imatges i fer-les arribar així als seus lectors.
Des d’aquí ens agradaria engrescar-vos a
tots vosaltres a visitar aquesta important secció del web, a compartir-la en família tot cercant aquella imatge de l’amic de la infantesa,
i, no cal dir-ho, a fer-nos arribar les vostres
peticions sobre a quina informació gràfica
voleu accedir.
Entre tots podem aconseguir que les portes d’una entitat històrica com la nostra s’obrin de bat a bat i, amb elles, acostem Sants a
la gent que estima la cultura.

El calorós suport de
les persones del barri
es posa de manifest
en totes les activitats

Donem el tret de sortida a les activitats programades per a
la primavera-estiu de 2006

No és cap novetat que el barri de Sants és un dels més dinàmics de la
ciutat. Cada dia hi ha un seguit d’activitats per fer i un nodrit grup de persones interessades a seguir-les. En aquest sentit, l’Orfeó de Sants té molt a
dir en la vida cultural i lúdica que tenim més a prop, amb una oferta d’oci
de qualitat orientada a promoure el coneixement de la nostra entitat en un
sector sociodemogràfic ampli i heterogeni.

Per aquesta primavera tenim preparats un seguit actes públics i gratuïts per a totes les edats que van des de conferències i exposicions fins
a sessions de contacontes o un homenatge al geni de Mozart, amb la
representació de La Flauta Màgica per als més petits.
Per començar, ens plau convocar-vos a una tarda molt especial a la
Biblioteca Vapor Vell el divendres dia 16 de juny a les 6 de la tarda...
però això no és tot! Consulteu regularment l’Agenda de la nostra pàgina web i sumeu-vos a la festa de tots. Comptem amb vosaltres!

Fem créixer junts
la veu de petits i joves!
Informa-te'n ara, coneix el grup on millor
es poden desenvolupar les aptituts vocals del
teu fill o la teva filla i prepara el curs vinent en
codicions preferents.

SANTS XXI, L’ORFEÓ
LA FESTA CORAL

El President Macià en visita a l’Orfeó.
Una de les nombroses fotografies que podeu veure a www.orfeodesants.org/historia, dins de la galeria d’imatges

SANTS XXI, L’ORFEÓ: CULTURA AL CARRER
Recreació virtual de la façana del
carrer d’en Papin

