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Número 12. NOVEMBRE’05 
 

CALENDARI D’ACTIVITATS 
 
ESPORT PER A TOTHOM (Consorci/Ajuntament) 
Dissabte 26 de novembre, I Mini Jocs Olímpics de la Mina (Parc del Besòs, des de 
les 10h). 
Dissabte 10 de desembre, Exhibició i Pràctica d’Esports Tradicionals (Parc del 
Besòs, des de les 10h)  
Dissabte 17 de desembre, Jornada d’Esquí. (Informació i inscripcions fins al 7 de 
desembre: Consorci del Barri de La Mina -93.462.00.20-) 

 
 
CINEMA (Col·lectiu de Joves del Barri) 
Divendres 2 de desembre, Estrena de la pel·lícula Caninos Callejeros, una creació 
d’un grup de joves del barri (Casal Cívic La Mina, a les 18h) 
 

 
ZONA JOVE (Consorci) 
Divendres 2 de desembre, Passi de la pel·lícula Habana Blues, dins el Cicle de 
Cinema Jove (Centre Cultural Gitano –Carrer Estrelles, a les 20h) 
Divendres 16 de desembre, Concert de flamenc-fusió amb el grup Al Relente 
(Sala Pinós-Miralles, a les 20h). 

 
 
BATUKAMINA (Diverses entitats i serveis) 
Dissabte 3 de desembre, I Trobada Percutiva.  Amb tallers oberts, visites pel barri i 
molta, molta percussió en directe (Parc del Besòs, de 12 a 20h) 

 
DECORACIÓ DE NADAL A LA MINA 
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>> El projecte "Decoració de Nadal: el barri arriba al mar" amb el que es va fer una intervenció a la Rambla de 
La Mina l’any passat ha guanyat el Premi Josep M. Rueda, atorgat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona. El jurat ha valorat la seva originalitat, innovació i proposta de continuïtat, la participació de les 
entitats, i la utilització de l'art com eina de transformació social. El premi, de 9.000 € serà reinvertit en noves 
iniciatives comunitàries. 
 
>> Aquest any volem presentar una nova decoració nadalenca en un altre espai del barri, la Rambla Llevant-
Mart, en que hi hagi dos elements de decoració: per una banda, raïms i per l’altra, regals. Els raïms s’elaboraran 
a partir de garrafes d’aigua de plàstic de 5 i 8 litres i els regals es construiran amb caixes de cartró.  
 
>> Punts de recollida de garrafes buides d’aigua: Casal Cívic de la Mina (c/Ponent s/n) / Plataforma d'Entitats i 
Veïns/es de la Mina (c/Xaloc, nº5 baixos) / Centre Cultural Gitano de la Mina (c/Llevant, nº1 baixos) / Associació 
de jubilats i pensionistes de la Mina (c/Gregal, nº9).  
 
>> Per fer la decoració farem uns tallers de construcció dels diferents elements decoratius. Horaris i lloc dels 
tallers: Tots els dilluns de 17h a 19h al Centre Cultural Gitano de la Mina // Tots els dimarts de 17h a 19h a la 
Sala Pinós-Miralles (c/Venus s/n).  
onsorci del Barri de La Mina  DISTRIBUÏU TANT COM VULGUEU I  
PARTICIPA!!! 

ar, 12, entl.  FEU TANTES CÒPIES COM PUGUEU 
8930 Sant Adrià de Besòs  D’ANIMA LA MINA.  
el. 93 462 00 20  QUÈ CORRI LA VEU! 
ax 93 381 37 44 
onsorci@barrimina.org 


