
Benvolguts i benvolgudes,

Els Castellers del Poble-sec estem preparant un any més el projecte “Tots Som Una Colla”, una 

iniciativa que té per objectiu facilitar la integració de persones nouvingudes a la societat i cultura 

catalanes. 

La colla castellera, com a model associatiu, esdevé una eina que facilita aquesta finalitat: 

d'una banda és una entitat que treballa un element de cultura popular propi del país, singular i 

únic. De l'altra, és un nucli de relacions entre persones molt diverses que treballen per un objectiu 

comú. Hi ha des de joves i nens fins a persones grans, homes i dones, gent autòctona i gent 

acabada d'arribar de la resta de l'estat o de l'estranger. A més, és una activitat que es pot fer amb 

tota la família i que fomenta la cohesió social posant en contacte veïns.

Què farem?
“Tots  Som Una Colla”  consta  de  dues  sessions  teòrico-pràctiques.  La  primera està  totalment 

focalitzada en els participants del projecte i la segona tracta d'introduir-los en un assaig de la colla 

perquè  comprovin  com  funciona.  Per  fer-ho  més  dinàmic  comptem  amb  diferents  suports 

audiovisuals i materials castellers. L'activitat és gratuïta. Es farà el 9 i 10 de maig.  Es demana 

confirmar l'assistència.

Calendari dels tallers
Els Castellers del Poble-sec fem coincidir aquesta iniciativa amb una exhibició castellera 

aquell mateix cap de setmana perquè els interessats puguin culminar l'experiència amb el moment 

àlgid de la festa popular a l'espai públic.

Sessió Data i Hora Espai

1er taller Dijous 9 maig, 19.00h Centre Cívic El Sortidor, pl. del Sortidor 12

2on taller Divendres 10 maig, 19.00h Centre Cívic El Sortidor, plaça del Sortidor 12

Diada 
Castellera  de 
Can Bandarra

Diumenge 20 de maig, 12.00h Passeig de Montjuïc 70

Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.

Junta dels Castellers del Poble-sec

                      Benet Iñigo, 670 71 15 82, benetinigo@gmail.com
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