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La Zona Santiago és un pati escolar

obert al barri del Cabanyal, un lloc

que vol servir com a espai de

trobada del veïnat i els col·lectius

del barri on compartir i generar

comunitat. Un espai divers, on cada

persona puga aportar i participar

des de la seua manera de ser i

estar, trobant el seu propi lloc i

generant relacions igualitàries.

A través del procés “Del pati al

barri”, recolzat per Las Naves-

Centre d’Innovació, l’espai d’esbarjo

del Col·legi Santiago Apóstol

Cabanyal s’obri al veïnat i les

entitats del barri fora de l’horari

escolar, amb l’objectiu de promoure

models de gestió comunitària

d’espais públics.

Un pati escolar
obert al barri del
Cabanyal, un lloc
que vol servir com

a espai de
trobada del veïnat
i els col·lectius del

barri.

Què és la 
Zona Santiago?
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https://www.lasnaves.com/?lang=es
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/


Horari: cap de setmana i possibilitat de vesprades

entre les 19:00 i 22:00 h entre setmana.

L’assistència a qualsevol activitat no suposarà un

intercanvi econòmic.

No és possible consumir alcohol ni fumar dins de

l’espai de la Zona Santiago durant la realització de

l’activitat.

La Zona Santiago és un espai obert al barri, on

compartir i generar comunitat, on cada persona i/o

entitat puga aportar i participar, trobant el seu propi

lloc.

En la Zona Santiago qualsevol persona pot proposar

activitats, de manera prioritària s’impulsen iniciatives

que fomenten la participació i la gestió comunitària

com a base de transformació social. Qualsevol

activitat ha de produir-se sota un marc de valors on

predomine el bé comú, el respecte i la igualtat i ha

d’acomplir les següents condicions:

 

Com ens organitzem?
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Activitat SETMANAL: .

Activitat MENSUAL

ACTIVITAT PUNTUAL
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Tipus d'activitats a la
Zona Santiago

ACTIVITAT SETMANAL
Activitat fixa realitzad setmanalment, de
dilluns a divendres en horari de vesprades o
els caps de setmana en horari de matins.

ACTIVITAT MENSUAL
Activitat fixa realitzada una vegada al mes
durant el cap de setmana.

ACTIVITAT PUNTUAL
Activitat puntual realitzada en horari de
vesprada durant la setmana o
o els caps de setmana en horari de matins. 

Durant 2022, entitats, col·lectius, veïns i
veïnes del barri del Cabanyal han proposat
diferents activitats que, segons el seu horari i
tipologia, s'estructuren en tres tipus:



Què hem fet en 2022?
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Música i dança

Cinema

Activitats infantils

En la Zona Santiago s'han realitzat concerts
de jazz i flamenc. També hem programat
tallers de dansa tradicional valenciana, de
capoeria i de flamenc. 

Hem gaudit de cinefórums y presentacions
de documentals de temàtica social i amb el
barri del Cabanyal com a protagonista en
multitud d'ocasions.

La infància ha sigut una de les grans
protagonistes de la Zona Santiago. S'han
realitzat activitats de tota índole dirigides a
xiquets i xiquetes amb edats compreses
entre els 3 i els 12 anys, així com activitats
per a joves.



MEMÒRIA  ACTIV ITATS  2022
5

ZONA SANTIAGO



MEMÒRIA  ACTIV ITATS  2022
6

ZONA SANTIAGO



S'han realitzat nombroses assemblees per a
organitzar, gestionar i promocionar les
activitats de l'agenda de la Zona Santiago
amb la participació de tot aquell que volguera
acostar-se a informar-se o a proposar una
activitat.

Així mateix, la nostra Aula de Fusta ha donat
cabuda a més de 15 xarrades i conferències,
especialment relacionades amb l'àmbit social,
de la salut i de les arts. 

Assemblees i xarrades
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Lloc de trobada per a entitats i
colectius del barri

La Zona Santiago s'ha convertit en un lloc
fonamental per a col·lectius, associacions i
entitats. El nostre espai ha servit com a lloc
de trobada i de treball per als col·lectius, tant
per a realitzar reunions com per a dur a
terme dinàmiques formatives internes.
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Tallers creatius

Esport

Gràcies a l'amplitud de la Zona Santiago poden
utilitzar-se diferents espais on realitzar activitats
creatives diverses. Durant 2022 s'han dut a terme
nombrosos tallers de costura, punt i crochet, tallers
de papiroflexia, de lettering, de creació artística
basada en el reciclatge i fins i tot vam tindre un
taller de reparació de bicis! 

En el 2022 la pràctica esportiva en el nostre espai
ha pres impuls i hem pogut finalitzar el camp de
bàsquet, que s'ha convertit en una zona multifunció
on practicar diferents esports: parkour, taekwondo i
gimnàstica. 
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Han col·laborat amb nosaltres

Gràcies per tot el vostre suport i esforç!
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A Quelar!
Assemblea Feminista Poblats Marítims 

Associació Brúfol
Asociación Amik del Basket

Bealettering
Cabanyal Intim

Centro de día para jóvenes del Cabanyal
Col.legi Santiago Apòstol

Col.lectiu Soterranya
Cuidem Cabanyal Canyamelar

Extremus Danza
Las Naves

La Calle Baila
Les Postisses

Llengües Verdes
Motion Academy

Sindicat de Barri Cabanyal
Societat Musical Unió de Pescadors 

Storytime with Shelly
Tambor Capoeira Valencia

Vora Mar
Woolly Ellen

 
 
 Vo lem agra i r  i  posar  en  va lo r  la  imp l icac ió  de  to tes  les

ent i ta ts ,  co l · l ec t ius ,  assoc iac ions  i  ve ïns  i  ve ïnes  que  han
par t ic ipat  en  la  ges t ió ,  coord inac ió  i  d i sseny  de  la

programac ió  d 'ac t i v i ta ts  de  la  Zona Sant iago
 a l  l la rg  de  2022 .

 
E l  nos t re  p ro jec te  ha  s igut  reconegut  amb una menc ió

espec ia l  en  la  se tena ed ic ió  de ls  P remis  d ' Innovac ió
Miss ions  Va lènc ia  2030  com a  espa i  soc ioeducat iu  i  de

t ranfo rmac ió  c iu tadana .  



contacte
Zona Santiago
C/ Arquebisbe
Company 49-51, El
Cabanyal (València)

www.zonasantiago.org

delpatialbarri@gmail.com 

instagram.com/delpatialbarri/
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