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!

INFORMACIÓ

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

Comença un nou curs a
SANTS XXI, L’ORFEÓ

i

EL FUTUR
DE L’ENTITAT

Nom

Adreça

Població

C.P.

TEL.

WWW.ORFEODESANTS.ORG
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

?

EXEMPLAR 4

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

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

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya
2001

Joan Vidal i Gayolà
explica les línies d’actuació del projecte
Amb l’arribada del permís d’obres
municipal, el nou edifici esdevé una realitat

PUBLICACIÓ DE SANTS XXI L’ORFEÓ

VOLS SER AMIC DE SANTS XXI, L’ORFEÓ?

EL NOSTRE
FUTUR

ELS BITS CANTEN COMENÇA
EL CURS

Posa a punt la teva càmera digital i
prepara’t per guanyar fantàstics
L’ex-conseller del Govern de la Generalitat premis amb el concurs fotogràfic que
de Catalunya i actual assessor del projec- l’Orfeó ha organitzat per al proper dia
de setembre
te, Joan Vidal i Gayolà, realitzà una 30 Ets
un afeccionat a la fotografia? Doncs ara
conferència per explicar als assistents les podràs demostrar les teves arts participant en
el concurs fotogràfic que Sants XXI, l’Orfeó
línies d’actuació
organitzarà el proper dia 30 de setembre.
El seu discurs fou una aclaridora anàlisi
sobre els factors que ens han portat a la situació de crisi de l’associacionisme català tal com
el coneixíem fins ara. Aquesta valoració general
va servir com a punt de partida per poder veure
fins a quin punt l’Orfeó de Sants ha estat víctima de la conjuntura i, tot seguit, per elogiar el
cop de timó fet pels seus dirigents per adaptarse a les necessitats del segle XXI i de les
persones que hi viuen.

El pas cap a esdevenir una entitat de
serveis, centrada en la música i, per descomptat, en el cant coral, però oberta a altres
manifestacions culturals que susciten l’interès
de la ciutadania va obrir la part final de la
xerrada. Es va parlar de fomentar activitats
que generen ingressos suficients no només
per ser autònomes, sinó també per cobrir
les despeses d’altres que potser són deficitàries en elles mateixes però a les quals
no es vol renunciar perquè constitueixen un
patrimoni cultural incalculable.

Durant aquest dia, fes fotos pels carrers de
Sants i fes-nos arribar les més espectaculars a
l’adreça de correu electrònic:
secreteria@orfeodesants.org
A la pàgina web www.orfeodesants.org,
s’hi podran veure les imatges fetes durant
aquest dia per tal que els socis i amics de
l’entitat puguin gaudir-ne i triar les seves fotos
preferides. Els guanyadors d’aquest concurs
rebran premis importants. Si vols tenir més
informació sobre aquest certamen inaugural,
connecta’t a l nostre web.

ORFEÓ

Formar part d’una coral, aprendre a
ballar sardanes, practicar dansa o fer
puntes de coixí són algunes de les
activitats que tenim preparades per a
petits i adults aquesta temporada
T’agradaria que els teus fills gaudissin
d’una bona estona aprenent a cantar, ballar o
fer puntes de coixí a la vegada que posen en
pràctica valors tan admirables com l’amistat, la
capacitat de superació o la solidaritat? Doncs
participar en les activitats que organitza l’Orfeó
de Sants és la millor manera d’aconseguir-ho.
Per al curs 2006-2007, hem preparat un
seguit d’activitats adequades per a nens, joves
i adults, que s’adapten als horaris escolars i
laborals i a les necessitats i preferències de

SARDANES

ESCOLA MÚSICA EXCURSIONS

cada persona. Formar part de l’Orfeó o de la
coral infantil i juvenil, aprendre dansa o a ballar
sardanes o assistir a l’Escola de Puntaires...
aquestes són algunes de les propostes que
t’esperen a l’Orfeó de Sants.
A més, per a aquest any tenim preparades
excursions que ens duran a conèixer diferents
indrets, tant del nostre país com de zones
veïnes, i que ens serviran per passar una bona
estona tots junts i gaudir d’uns dies de
germanor i amistat.
Així que ja ho saps, si vols que els teus fills
omplin les seves hores de lleure amb activitats
lúdiques i culturals de gran nivell i comparteixin estones agradables amb persones amb les
mateixes afeccions i inquietuts, matricula’ls ja
al carrer Badalona, número 18 a partir del dia 4.

DANSA

Amb l’arribada de la llicència d’obres municipal, aviat podrem començar a construir el
que, aviat, serà la nova seu de l’Orfeó
Ens complau comunicar-vos que ja
disposem de la llicència d’obres municipal
que permetrà començar les obres del nou
edifici ben aviat, un recinte que es caracteritzarà per ser un espai versàtil i modular,
ampli i confortable, capaç de satisfer les necessitats que una entitat com la nostra requereix.
El recinte, a més, ha estat dissenyat per
tal que arribi a gent de totes les edats i perfils i, per això, és un espai autosuficient, que
pot transformar-se en funció del públic i les
necessitats de cada moment.

PUNTES DE COIXÍ

Sants XXI, L’Orfeó vol agrair a l’Associació
d’Intèrprets i Executants la cessió del seu local
per a la celebració de l’acte i a la nostra estimada Núria Feliu l’assistència a la conferència
tant com les facilitats per establir contacte amb
l’Associació. Igualment, volem donar les gràcies a la Pastisseria Vives per la col·laboració
desinteressada en el refrigeri.

El soci més jove no s’ho va perdre!

EL NOU EDIFICI, COL·LABORA
MÉS A PROP AMB L’ORFEÓ!
Ja tens a la teva disposició dos articles de
Sants XXI, L’Orfeó: un fantàstic pin amb el nou
logotip de l’entitat i un pràctic bloc de dibuix.
Per només un euro, podràs lluir vagis on
vagis l’elegant pin que l’Orfeó ha preparat
amb el nou logotip de l’entitat. I, per tan sols,
tres euros, podràs disposar d’un magnífic
bloc de dibuix de 100 pàgines DinA3 on
podràs deixar constància de les teves habilitats artístiques.
Si vols adquirir qualsevol d’aquests productes, dirigeix-te a la Secretaria de l’Orfeó,
al carrer Badalona, número 18, de dilluns a
divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.

“Fes-te amb el nostre
pin i duràs l’Orfeó
sempre al cor!”

Gràcies a Joan Vidal per
unes paraules que van
ser motivació i orgull
per a tots els qui
estimem la nostra
històrica entitat.

UNA MIRADA EXPERTA A SANTS XXI, L’ORFEÓ

Descobreix els productes de l’Orfeó
que hem preparat per a tu!

“Porta sempre
amb tu el bloc de
l’Orfeó i comença
a dibuixar!”

