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Col·laboren: Biblioteques, casals de barri, casals de gent 
gran, centres cívics, Centre Municipa de Cultura Popular de 
Sant Andreu, Consell de Solidaritat i Cooperació Interna-
cional del Districte de Sant Andreu, Germandat de Trabu-
caires, Gegantes i Grallers de Sant Andreu, Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, Centre Cultural 
La Lira, centres educatius, Centre de Recursos Pedagògics 
de Sant Andreu, Consorci d’Educació, Cor Jove de Sentme-
nat, Coral Vozes Bon Pastor, Espai Jove Gracilaso, Parrò-
quia de Sant Pacià-Distribució Solidària d’Aliments DISA 
Sant Andreu, Somni’ts Teatre Solidari.
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E l Districte de Sant An-
dreu és SOLIDARI i,  
per això, les entitats 
del Consell de Soli-

daritat i Cooperació Interna-
cional, els equipaments, les 
entitats del Districte orga-
nitzem durant la tardor un 
munt d’activitats al voltant de 
la solidaritat.
Des del 20 d’octubre fins 
a l’11 de novembre vine a 
conèixer la Tardor Solidària 
al Districte de Sant Andreu,  
que aquest any es dedica als 
drets dels infants. A través 
de les més de 30 activitats 
solidàries dels centres cívics, 
biblioteques, casals de barri 
i casals de gent gran, amb 
diferents formats com ara 
tallers, exposicions, cinema, 
contacontes, música, espec-
tacles familiars, es mostren 
diversos aspectes i realitats 
dels infants d’aquí i d’allà. 
Al programa podeu tro-
bar, entre d’altres, la VI Fira 
d’Economia Solidària, una 
mostra de projectes de ser-
vei comunitari dels instituts 

de secundària del Districte,  
actuacions musicals del cor 
Jove Setmenat amb l’espec-
tacle Refugis i de la coral in-
fantil Vozes, concurs d’es-
pots solidaris, cinema per a 
infants, recapte d’aliments, 
tallers solidaris...
El dia 4 de novembre, a l’Es-
pai Bota del Districte de Sant 
Andreu, es lliurarà el Premi a 
la Solidaritat. Es tracta d’un 
reconeixement a l’esforç de 
les entitats del Districte que, 
voluntàriament, dediquen els 
esforços a la solidaritat, i la 
cooperació internacional.
L’11 de novembre, a la plaça 
Orfila, se celebrarà la Festa 
de la Solidaritat, amb ac-
tivitats com una cercavila, 
construcció d’una escultura, 
recollida d’aliments per a in-
fants per al Rebost Solidari 
d’Aliments-Disa de Sant An-
dreu, l’actuació musical de 
la coral infantil Vozes i la lec-
tura del manifest.

US HI ESPEREM!

Tardor
solidària
2017
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 De dilluns 9 

a divendres 27 
 Consulteu horari  

Exposició:   
“Els innocents de les 

guerres”  
Centre Cívic de 

La Sagrera “La Barraca”

De dilluns 16 a 
dissabte 11 de novembre 

Consulteu horari  
Exposició “When 

We were kids” 
Biblioteca Trinitat 

Vella- J.Barbero

Dimarts 17, a les 18.30 h 
Xerrada T’interessa: 
“Nens torturats, una 
realitat molt actual” 

Biblioteca Bon Pastor

Divendres 20 
VI Fira d’Economia 

Solidària de les 
19.30 a les 21 h

Recinte Fabra i Coats
 

Lletra petita: “El porqué 
de las cosas”, a les 18 h

Biblioteca Trinitat Vella-J.Barbero

Dissabte 21, de 10 a 20.30 h
VI Fira d’Economia Solidària
Recinte Fabra i Coats

Diumenge 22, de 
10 a 14.30 h 
VI Fira d’Economia Solidària
Recinte Fabra i Coats

Dilluns 23
Lectures compartides 
“Els drets dels infants” 
a les 17.30 h 
Biblioteca Bon Pastor 

Trobada: “La bufanda 
de la iaia”, a les 18 h 
Centre Cívic Bon Pastor

De dilluns 23 fins a divendres 
11 de novembre 
Consulteu horari  
Exposició “Drets dels 
infants, visió d’Il·lustrador” 
Biblioteca Bon Pastor

De dilluns 23 a  
divendres 10 de novembre 
Consulteu horari
Amics sense fronteres. Club 
d’intercanvi epistolar amb 
infants de diferents indrets 
Centre Cívic Baró de Viver

OCTUBRE
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Dimecres 25, a les 17.30 h
Mostra de projectes del 

servei comunitari dels 
instituts de secundària del 

Districte de Sant Andreu 
Espai Bota –Recinte Fabra i Coats

Dijous 26, a les 17.15 h
Taller solidari: construcció 

del capgròs solidari 
Centre Cívic Trinitat Vella 

– Espai Via Barcino

Dilluns 26, a les 18.30 h 
Taller solidari: construcció 

del capgròs solidari
Centre Cívic Baró de Viver

Divendres 27 
Portes obertes a DISA, 

a les 10, 11 i 12 h 
DISA Sant Andreu

Taller solidari: 
construcció del capgròs 

solidari, a les 17.30 h 
Centre Cívic de La 

Sagrera “La Barraca”

Festival; “Cinema i drets 
dels infants” a les 18.30 h

Centre Cívic de La 
Sagrera “La Barraca”

Divendres a la Biblio: 
“Drets dels infants d’aquí 

i d’allà”, a les 17.30 h 
Biblioteca Bon Pastor

Coral Gospel Escola Música 
BCN Fusió, a les 19 h 
Casal de barri Can Portabella

Dilluns 30, a les 18 h 
Taller solidari: construcció 
del capgròs solidari
Centre Cívic Bon Pastor

Dimarts 31, a les 17.30 h 
Espectacle familiar: 
“Castanyada i Més 
Tumàcat”
Plaça Ferran Reyes

De dimarts 31 a divendres 
Consultar horari
Exposició:“Quins són 
els teus drets”
Centre Municipal de Cultura 
Popular a Sant Andreu
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Dijous 2 de  
novembre, a les 18.30 h 

Taller solidari: construcció 
del capgròs solidari

Centre Cívic Baró de Viver

Divendres 3 de novembre
Portes obertes a DISA Sant 

Andreu, a les 10, 11 i 12 h 
DISA Sant Andreu

Xerrada amb el fotògraf 
Arnau Duran, a les 18.30 h 

Biblioteca Trinitat Vella- J. Barbero

Divendres a la biblio: 
“Drets dels infants d’aquí 

i d’allà”, a les 17.30 h 
Biblioteca Bon Pastor

Taller familiar: “Petits grans 
arquitectes”, a les 18 h 

Centre Cívic Bon Pastor-
Plaça Robert Gerhard

Taller solidari: 
construcció del capgròs 

solidari a les 17.30 h 
Centre Cívic Sant Andreu

Dissabte 4 de novembre
Contacontes: “El món del 
Petit Príncep”, a les 12 h 
Casal de barri Congrés-Indians

Premi Solidaritat 
del Districte de Sant 
Andreu, a les 19 h 
Espai Bota

Narració de contes:  “Auka, 
la granota amazònica”, 
a les 12 h 
Biblioteca Ignasi Iglésias 
– Can Fabra 

Dilluns 6 de novembre, 
a les 17.30 h 
Taller solidari: construcció 
del capgròs solidari 
Biblioteca Bon Pastor

De dilluns 6 de novembre 
a dijous 30 de novembre, 
de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Exposició: “Les 
mirades del Níger”
Casal de barri Congrés-Indians

De dilluns 6 a divendres 10 
de novembre, a les 17.30 h 
Taller solidari: construcció 
del capgròs solidari 
Espai Jove Garcilaso

NOVEMBRE
A

G
EN

D
A
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Dimarts 7 de novembre, 
a les 17.30 h 
Taller solidari: construcció 
del capgròs solidari
Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu

Taller solidari: construcció 
del capgròs solidari, a les 
17.30 h  
Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu

 
Taller de bufandes:  
“La bufanda de la 
iaia”, a les 18 h 
Biblioteca Ignasi Iglésias-
Can Fabra

Dijous 9 de novembre, 
a les 17.30 h
Taller de manualitats 
i creativitat: “Drets 
dels infants”
Centre Cívic Bon Pastor

Divendres 10 de 
novembre, a les 17.30 h 

Divendres a la biblio: “Drets 
dels infants d’aquí i d’allà”
Biblioteca Bon Pastor

Taller solidari: construcció 
del capgròs solidaria 
Centre Cívic Can Clariana Cultural

Dissabte 11 de novembre, 
de 10 a 13 h
Festa de la
Solidaritat
Plaça Orfila

 

De dilluns 4 a 26 
de desembre  
Consulteu horari  
Exposició: “Els drets  
dels infants” 
Centre Cívic de Navas 

DESEMBRE
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PER COMENÇAR...

VI FIRA D’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA

 Del 20 al 22 d’octubre
Horari: Divendres de 19.30 a 21 h
Dissabte de 10 a 20.30 h i 
diumenge de 10 a 14.30 h:  
nau d’expositors

 Lloc: Recinte Fabra i Coats  
c/Sant Adrià, 20
Organitza: Xarxa d’Economia 
Solidària

Fira d’exposicions, espai d’inter-
cooperació, xerrades, activitats 
lúdiques...Tots els productes i 
serveis necessaris per viure so-
cialment i solidàriament.

 www.firaesc.org

PORTES OBERTES a 
Distribució Solidària 
d’aliments de Sant 
Andreu-Caritas (DISA 
Sant Andreu)

 27 d’octubre i 3 de 
novembre a les 11,12 o 13 h

 Lloc: DISA 
 c/ Berenguer de Palou, 104-118
Organitza: Distribució  
Solidària d’aliments de Sant  
Andreu-Caritas (DISA Sant  
Andreu)

L’objectiu de DISA és atendre les 
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necessitats bàsiques d’alimenta-
ció i higiene de les famílies amb 
greu risc de marginació i/o ex-
clusió social, oferint una entrega 
mensual d’aliments i de produc-
tes d’higiene personal i de la llar.

Si voleu conèixer el rebost soli-
dari per dintre i la tasca que s’hi 
du a terme, us convidem a la 
jornades de portes obertes de 
10 a 13 h (cada hora una visita) 
a Berenguer de Palou núm.104-
118 de Barcelona. 

 Cal inscripció prèvia a: 
formiguesdesantpacia@gmail.
com

MÚSICA

CORAL GÒSPEL ESCOLA 
DE MÚSICA BCN FUSIÓ

 Divendres 27 
d’octubre, a les 19 h

 Lloc: Casal de barri 
Can Portabella 
c/ Virgili, 18
Organitza: Casal de barri Can 
Portabella en col·laboració amb 
l’Escola de Música BCN Fusió

L’Escola de Música BCN Fusió i 
Can Portabella col·laboren per 
oferir aquest concert solidari en 
benefici dels drets dels infants.

 Públic adult. 
Cal inscripció prèvia 93597019
www.canportabella.cat
informacio@canportabella.cat
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ: “ELS 
INNOCENTS DE 
LES GUERRES”

 Del 9 al 27 d’octubre 
Horari: De dilluns a divendres de 
10 a 14.30 h i de 16 a 21.30 h i 
dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h

 Lloc: Centre Cívic de  
La Sagrera “La Barraca” 
 c/Martí i Molins, 29
Organitza: Centre Cívic de La 
Sagrera i UNICEF Catalunya

Exposició fotogràfica que pre-
tén mostrar la situació en què 
viuen els nens i nenes que han
de marxar de casa seva i pateixen 
les conseqüències de la guerra.

 Tots els públics
93 351 17 02
cclasagrera@bcn.cat
barcelona.cat/cclasagrera

EXPOSICIÓ: “WHEN 
WE WERE KIDS”

 Del 16 d’octubre a 
l’11 de novembre
Horari: Dilluns i divendres de
16 a 20.30 h. Dimarts, dimecres i 
dijous de 10 a 14 h, de 16 a 20.30 h.
Dissabte, de 10 a 14 h

 Lloc: Biblioteca Trinitat  
Vella-J.Barbero 
c/Galícia, 16

Organitza: Centre Cívic  
Trinitat Vella i Biblioteca 
Trinitat Vella J.Barbero

“Ser nen hauria de ser sempre 
un regal”.
Exposició fotogràfica en què 
Arnau Duran ens presenta una 
mostra d’instantànies d’arreu 
del món (Índia, Etiòpia, Nepal, 
Tailàndia, etc.) on la infància és 
la protagonista.

 Tots els públics
93 676 29 68
b.barcelona.tv@diba.cat
barcelona.cat/cctrinitatvella

EXPOSICIÓ: “DRETS 
DELS INFANTS, VISIÓ 
DE L’ IL·LUSTRADOR”

 23 d’octubre a 
l’ 11 de novembre
Horari: Dilluns i dijous de 
16 a 21.00 h dimarts i divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dimecres de 10 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h

 Lloc: Biblioteca 
de Bon Pastor
c/ Estadella, 62
Organitza: Biblioteca de Bon 
Pastor i Centre Cívic Bon Pastor
Exposició d’àlbums il·lustrats 
amb temàtica

Tots els públics
93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor
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EXPOSICIÓ: “QUINS SÓN 
ELS TEUS DRETS?”

 Del 31 d’octubre al 
10 de novembre
Horari: de dimarts a divendres 
de 17 a 22 h i dijous de 10 a 13 h

 Lloc: Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu 
c/Arquímedes, 30
Organitza: Centre Municipal de 
Cultural Popular de Sant Andreu
Exposició organitzada pel Cen-
tre de Cultura Popular de Sant 
Andreu amb la col·laboració 
dels usuaris infantils del centre i 
de les escoles del barri.

 Tot els públics
93 345 25 84
cmcpsa@encis.coop
cmpsa.cat

EXPOSICIÓ: “LES 
MIRADES DEL NÍGER”

 Del 6 al 30 de novembre
Horari: De dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i, de 16 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h 
i de 16 h a 21 h
Diumenge de 10 a 14 h

 Lloc: Casal de Barri  
Congrés - Indians  
c/Manigua, 25-35
Organitza: Casal de Barri Con-
grés Indians i Níger (Associació 
Catalana per la Cooperació i 
Desenvolupament de la Població 
de Níger).

Fotografies basades en la pro-
funditat de les mirades de les 
persones retratades.
Mirades que mostren des d’es-
perança en un futur incert fins a 
la fatalitat que sovint envaeix la 
gent de l’Àfrica.

 Tots els públics
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat

EXPOSICIÓ: “ELS DRETS 
DELS INFANTS”

 Del 5 al 26 de desembre
Horari: De dilluns a divendres 
de 10 a 14.30 h i de 16 a 21.30 h i 
dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h

 Lloc: Centre Cívic de Navas 
Ptge. Dr. Torrent, 1
Organitza: Centre Cívic de  
Navas amb la fotògrafa  
Victoria Labadie

“No hi ha causa que mereixi més 
alta prioritat que la protecció i el 
desenvolupament de l’infant, del 
qual depenen la supervivència, 
l’estabilitat i el progrés de totes 
les nacions i, de fet, de la civilit-
zació humana”, Pla d’Acció de 
la Cimera Mundial a favor de la  
Infància, 30 de setembre de 
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1990. En aquest marc, els in-
fants i les famílies del Centre 
Cívic Navas, sota la direcció de la 
fotògrafa Victòria Labadie, ens 
mostren els seus propis drets. 
L’exposició s’anirà construint 
amb els usuaris i usuàries del 
centre cívic durant els mesos 
d’octubre i novembre.

 Tots els públics
93 349 35 22
www.ccnavas.cat
ccnavas@bcn.cat

XERRADES

T’INTERESSA: “NENS 
TORTURATS, UNA 
REALITAT MOLT ACTUAL”

 Dimarts 17 d’octubre, 
a les 18.30 h
Horari: Dilluns i dijous
de 16 a 21 h
Dimarts i divendres de
10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dimecres de 10 a 21 h
Dissabte de 10 a 14 h

 Lloc: Biblioteca Bon Pastor 
c/Estadella, 62
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

Xerrada del cooperant Arnal Gar-
cia Guillon, de l’ONG Médicos sin 
Fronteras, sobre la seva experi-
ència i la realitat que pateixen 
molts infants en diversos països. 
 

 Joves i adults
93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor

XERRADA AMB EL 
FOTÒGRAF ARNAU DURAN

 Divendres 3 de 
novembre, a les 18.30 h

 Lloc: Biblioteca  
Trinitat Vella-J.Barbero 
c/Galicia, 16. Sala d’actes.
Organitza: Centre Cívic 
Trinitat Vella i Biblioteca  
Trinitat Vella J.Barbero

Xerrada amb el fotògraf sobre 
la seva mostra “When we were 
kids”, exposada a la biblioteca.

 Tots els públics
93 676 29 68
b.barcelona.tv@diba.cat
www.bcn.cat/bibtrinitatvella
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CINEMA

FESTIVAL DE CINEMA I 
DRETS DELS INFANTS

 Divendres 27 
d’octubre, a les 18.30 h

 Lloc: Centre Cívic de  
la Sagrera “La Barraca”  
c/Martí i Molins, 29
Organitza: Centre Cívic de  
La Sagrera “La Barraca”

Projecció de la pel·lícula Kerity, 
la casa dels contes, film selecci-
onat dins del festival del cicle 
de cinema i drets dels infants, 
de l’autora Dominique Monfery 
(França,1990).

 Públic familiar
93 351 17 02
cclasagrera@bcn.cat
barcelona.cat/cclasagrera

CICLE DE CINEMA PETITS 
CINECLUBS. SESSIÓ 
SOLIDÀRIA: LA SOPA 
DE PEDRES I ALTRES 
CONTES CAPGIRATS

 Divendres 3 de 
novembre a les 19 h

 Lloc: Centre Cívic Baró de 
Viver c/Quito 8-10
Organitza: Centre Cívic Baró 
de Viver i ICUB

Dins del cicle de cinema  
“Petits Cineclub  farem una ses-
sió solidària on recaptarem  
aliments per al rebost solidari.
Una sessió de petits films que 
adapten de forma original con-
tes populars i costums univer-
sals entre els nens. Qui no ha 
comptat mai ovelles per ador-
mir-se? O s’ha posat el jersei al 
revés per anar a l’escola? Qui 
no ha sentit a parlar de la sopa 
de pedres?
Cinc històries plenes d’encant, 
fantasia i humor, presentades 
pel Mussol del cinema, un di-
buix animat entranyable que 
farà de fil conductor dels dife-
rents curtmetratges.

 Públic familiar
93 256 50 97
ccbaroviver@bcn.cat
barcelona.cat/ccbarodeviver
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CONTES

LLETRA PETITA: “EL 
PORQUÉ DE LAS COSAS”

 Divendres 20 
d’octubre, a les 18 h 

 Lloc: Biblioteca Trinitat 
Vella-J.Barbero 
c/Galicia, 16
Organitza: Biblioteques de 
Barcelona – Biblioteca Trinitat 
Vella-J.Barbero

Conte infantil en el marc del 8è 
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Festival Munt de Mots a càrrec 
de Felícia Fleck (Brasil) i que 
s’emmarca dintre del 8è Festival 
de narració oral Munt de Mots 
que se celebra a Barcelona del 
16 al 21 d’octubre

 Públic infantil i familiar
93 676 29 68
b.barcelona.tv@diba.cat
www.bcn.cat/bibtrinitatvella

LECTURES COMPARTIDES: 
“DRETS DELS INFANTS”

 Dilluns 23 d’octubre 
a les 17.30 h

 Lloc: Biblioteca Bon Pastor  
c/Estadella, 62
Organitza: Biblioteca Bon Pastor 
Club de lectura en veu alta a on 
llegirem llibres sobre els drets 
dels infants.
 
Públic infantil
93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor

TROBADA DEL PROJECTE: 
“LA BUFANDA DE LA IAIA”

 23 d’octubre, a les 18 h

 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor 
Pl. de Robert Gerhard
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor

Presentació i taller vinculat al 
projecte impulsat per Amics de 

la Gent Gran “La bufanda de 
la iaia”. Iniciativa que promou 
i facilita vies de participació 
solidària de la ciutadania per  
empoderar la gent gran i inicia-
tives intergeneracionals. 

 Tots els públics. 
Preferible inscripció prèvia
93 314 79 47 
http://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/bonpastor
ccbonpastor@bcn.cat

Divendres a la biblio: 
“Drets dels infants 
d’aquí i allà”

 Divendres 27 
d’octubre, a les 17.30 h

 Lloc: Biblioteca Bon Pastor
c/Estadella, 62
Organitza: Biblioteca Bon Pastor
Contes relacionats amb els drets 
dels infants

 Públic infantil
93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor
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Divendres a la biblio: 
“Drets dels infants 
d’aquí i allà”

 Divendres 3 de 
novembre, a les 17.30 h

 Lloc: Biblioteca Bon Pastor 
 c/Estadella, 62
Organitza: Biblioteca Bon 
Pastor

Contes relacionats amb els drets 
dels infants

 Públic infantil
93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor

CONTACONTES: “EL MÓN 
DEL PETIT PRÍNCEP”

 Dissabte 4 de 
novembre, a les 12 h

 Lloc: Casal de barri  
Congrés-Indians 
c/Manigua, 25-35
Organitza: Casal de barri  
Congrés Indians en col·laboració 
amb la Companyia Assumpta 
Mercader 

El Petit Príncep ha viatjat fins 
a la Terra i ha conegut un pilot 
enmig del desert. Junts parlen 
de moltes coses, l’amistat, la 
solidaritat, la llibertat i les coses 
que són realment importants. 

 Públic: Familiar
Preu 3 euros (els menors de 6 
anys no paguen)
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat

Narració de conte: “Auka, 
la granota amazònica”

 Dissabte 28 d’octubre 
de 2017, a les 12 h

 Lloc: Biblioteca Ignasi  
Iglésias-Can Fabra  
c/Segre, 24-32
Organitza: Biblioteca Ignasi 
Iglésias i Associació Catalana 
Enginyeria Sense Fronteres

“L’Auka és una granoteta que viu 
i juga al riu a l’Amazònia equato-
riana i un dia descobreix que a 
l’aigua hi ha unes taques negres.” 
Narració del conte a càrrec de vo-
luntàries de l’Associació Catalana 
d’Enginyeries Sense Fronteres. 

 Públic a a partir de 4 anys
93 360 05 50
www.bcn.cat/bibcanfabra
b.barcelona.ii@diba.cat 

Divendres a la Biblio: 
“Drets dels infants 
d’aquí i allà”

 Divendres 10 de 
novembre, a les 17.30 h

 Lloc: Biblioteca Bon Pastor 
c/Estadella, 62
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Organitza: Biblioteca  
Bon Pastor

Contes relacionats amb els drets 
dels infants

 Públic infantil
93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor

TALLERS 
FAMILIARS 

TALLER FAMILIAR: 
“PETITS GRANS 
ARQUITECTES”

 Divendres 3 de 
novembre, a les 18 h

 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor 
Pl. de Robert Gerhard
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

Taller obert de construccions 
gegants amb petits taulons de 
fusta que farà les delícies de 
petits i grans. 

 Públic infantil i familiar
93 314 79 47 
http://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/bonpastor
ccbonpastor@bcn.cat

TALLER DE BUFANDES: 
“LA BUFANDA DE LA IAIA”

 Dimecres 8 de 

novembre, a les 17.30 h
 Lloc: Centre Cívic  

Baró de Viver 
c/ Quito, 8-10
Organitza: Centre Cívic Baró 
de Viver 

“La bufanda de la iaia” és un pro-
jecte d’Amics de la Gent Gran 
que es va engegar per primer 
cop al setembre de 2012 i en-
guany duu a terme la cinquena 
edició del projecte. És una acció 
que promou i facilita vies de par-
ticipació solidària de la ciutadania 
per empoderar a la gent gran. Hi 
tenen cabuda persones de totes 
les edats, perquè tothom pot 
teixir una bufanda i donar-la a 
l’entitat perquè sigui etiquetada i 
posteriorment venuda. 

 Públic infantil i familiar
93 314 79 47 
http://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/bonpastor
ccbonpastor@bcn.cat

TALLER DE MANUALITATS 
I CREATIVITAT: “DRETS 
DELS INFANTS”

 Dijous 9 de novembre, 
a les 17.30 h

 Lloc: Biblioteca Bon Pastor  
c/Estadella, 62
Organitza: Centre Cívic Bon 
Pastor

 Públic infantil

Tardor
solidària
2017
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93 498 02 16
b-barcelona.bp@diba.cat
www.bcn.cat/bibbonpastor

ESPECTACLE FAMILIAR: 
“CASTANYADA I 
MÉS TUMÀCAT”

 Dimarts 31 d’octubre, 
a les 17.30 h

 Lloc: Plaça Ferran Reyes
Organitza: Centre Cívic Navas 
en col·laboració amb el Pla Co-
munitari de Navas

Ens hem proposat aca bar amb 
l’avorriment! Amb un espectacle 
on petits i grans viureu una hora 
de viatges al·lu cinants, ganyotes 
impossibles i tempestes de confeti.

Públic infantil i familiar
93 349 35 22
www.ccnavas.cat
ccnavas@bcn.cat

AMICS SENSE 
FRONTERES: CLUB 
INTERCANVI EPISTOLAR 
AMB INFANTS DE 
DIFERENTS INDRETS

 Del 23 d’octubre al 
10 de novembre 

 Lloc: Centre Cívic  
Baró de Viver 
c/Quito 8-10
Organitza: Centre Cívic Baró 
de Viver 

Creació d’un club per fer inter-
canvi de correspondència amb 
infants d’altres llocs. Quina mi-
llor manera per treballar els 
drets dels infants, que relacio-
nar-nos amb nens i nenes d’al-
tres cultures? Demana més in-
formació al nostre centre cívic. 

 Tots els públics
93 256 50 97
ccbaroviver@bcn.cat
barcelona.cat/ccbarodeviver

ESPOTS TARDOR 
SOLIDÀRIA

 Octubre, novembre 
i desembre

Organitza: Espai Jove Garcilaso 
i Institut de secundària del  
Districte 

Mitjançant una sessió intro-
ductòria i una de ro datge, els 
alumnes treballen un espot de 
sensibilització en relació amb 
l’eix temàtic de la tardor soli-
dària 2017. 

 audiovisualsgarcilaso@
gmail.com
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TALLERS 
SOLIDARIS
Vine a construir un capgròs so-
lidari i   participa en la creació 
d’una obra d’art única! Una es-
cultura efímera on tots els equi-
paments dels districte reivindi-
quen els Drets dels Infants! 

Un dels principis de la Declaració 
dels Drets de l’Infant diu que  els 
infants gaudiran plenament de 
jocs i esbarjos; per aquest motiu 
us convidem a tornar a ser nens 
i nenes per un dia a través d’un 
taller de construcció de capgros-
sos!  Les teves fantasies plasma-
des en un cap de cartró que 
podràs venir a lluir a la cercavila 
solidària el proper 11 de novem-
bre a la pl. Orfila. 

A més, participa en la “custo-
mització” d’una gran caixa que 
esdevindrà peça artística en el 
disseny d’una escultura efíme-
ra! Deixa la teva petjada!

Cal inscripció prèvia. 
Preu solidari: 1 euro o  aliments 
per a infants per a la Distribució 
Solidària d’aliments de Sant 
Andreu-Caritas (DISA Sant An-
dreu)-Formigues de Sant Pacià. 
Exemples: llet, cacau, cereals, 
macarrons, brous, bolquers nú-
mero 4 i número 5. 

 Tots els públics 
 

 20/1072017 a les 17.30 h 
 Casal de Gent Gran

Mossèn Clapés

 26/10/2017 a les 17.15 h  
 CC Trinitat Vella 

    Espai Via Barcino

 26/10/2017 i 2/11/2017
     a les 18.30 h 

 Centre Cívic Baró de Viver

 27/10/2017 a les 17.30 h
 Centre Cívic de La Sagrera 

    “La Barraca”

 30/10/2017 a les 18 h
 Centre Cívic Bon Pastor

 3/11/2017 a les 17.30 h
 Centre Cívic Sant Andreu

 6/11/2017 a les 17.30 h  
 Biblioteca de Bon Pastor

 Del 6 al 10/11/2017
     a les 17.30 h 

 Espai Jove Garcilaso

 7 i 8/11/2017 a les 17.30 h  
 Centre Municipal de Cultura  

    Popular de Sant Andreu

 7/11/2017 a les 18 h
 Casal de barri Congrés-Indians

 10/11/2017 a les 17.30 h 
 Centre Cívic Can Clariana  

    Cultural 

Tardor
solidària
2017
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Acte de lliurament del Premi de 
Solidaritat i cooperació internaci-
onal del Districte de Sant Andreu.
A continuació, actuació del Cor 
Jove Setmenat amb l’ especta-
cle Refugis. 
La darrera producció del cor in-
fantil i el Cor jove de Sentmenat 
és Refugis, un espectacle solidari 
al voltant de la problemàtica dels 
refugiats i els exiliats forçosos 
amb el qual la formació coral in-
tenta col·laborar amb diferents 
organitzacions de petit-mitjà 
format, que aborden i ajuden di-
rectament les persones que es 
troben en situació de desplaça-
ment o vulnerabilitat. 
El muntatge està conduït per la 
Mar Cortilla, actriu de 14 anys 
que, amb la seva força i la seva 

 Dissabte 4 de 
novembre, a les 19 h

 Lloc: Espai Bota c/Sant Adrià, 20. Recinte Fabra i Coats
Organitza: Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del 
Districte de Sant Andreu

PREMI DE LA 
SOLIDARITAT DEL 
DISTRICTE DE SANT 
ANDREU: ACTUACIÓ 
DEL COR JOVE DE 
SETMENAT I EL SEU 
ESPECTACLE “REFUGIS”

càlida veu, entreteixeix els dife-
rents moments de la peça, en-
carnant el paper de Suhaima, 
una nena siriana que ha de fu-
gir quan les bombes comencen 
a caure a la seva ciutat. 
 A Refugis el públic troba un tea-
tre transformat en camp de re-
fugiats, un lloc on les víctimes de 
la guerra, la fam i la corrupció es 
troben i comparteixen amb els 
espectadors el seu testimoni.
Els cantaires que, en aquesta 
ocasió, també han de fer d’ac-
tors, interpreten el testimoni 
real d’adults i infants d’arreu del 
món de tots els temps.

Bases per a la concessió del Premi a la 
solidaritat i la cooperació internacional 

al Districte de Sant Andreu

El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació Internacional va 
decidir crear un premi, amb l’objectiu que fos un reconeixement 

públic a la important tasca social que desenvolupen les  
entitats sense ànim de lucre i persones voluntàries

del nostre Districte.

Aquest premi va dirigit a les associacions, institucions 
i persones que duen a terme projectes que treballen per  

millorar les condicions de vida de les
persones arreu del món.

Districte de Sant Andreu

       @bcn_StAndreu

       @bcn_StAndreu

       Districte de Sant Andreu

Subscriu-te al nostre butlleí: 
lameva.barcelona.cat/santandreu

Premi a la
solidaritat

2017

AF_premitardor_triptico.indd   1-3 2/10/17   16:44
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Animació, lectura dramatitzada 
del manifest solidari a càrrec de 
Somni’ts Teatre Solidari, cercavila 
d’entitats i equipaments (11.30 
h), taller solidari, lluïment dels 
capgrossos solidaris, construcció 
d’una escultura conjunta, actua-
ció musical de la Coral infantil de 
Vozes Bon Pastor, i recollida d’ali-
ments per al rebost solidari: per 
les Formigues de Sant Pacià per 
al rebost solidari de Sant Andreu. 

Recorregut cercavila: plaça 
Orfila, carrer del Segre, pl. Can 
Fabra, carrer de Sant Adrià, car-
rer Gran de Sant Andreu, pl. Co-
merç, carrer de l’Ajuntament i 
plaça Orfila

Tardor
solidària
2017

 Lloc: Espai Bota c/ Sant Adrià, 20. Recinte Fabra i Coats
Organitza: Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional i 
Centre de Recursos Pedagògics Districte Sant Andreu

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A LA 
DISTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA D’ALIMENTS  
DE SANT ANDREU (DISA SANT ANDREU)
Recollida d’aliments durant tota 
la tardor a tots els equipaments 
del districte. Aquesta recolli-
da està dedicada als infants 

(llet, cacau, cereals, macarrons, 
brous, bolquers número 4 i nú-
mero 5, entre d’altres).

FESTA DE LA SOLIDARITAT 

 Dissabte 11 de novembre de 10 a 13.30 h

 Lloc: Plaça Orfila
Organitza: Consell de Solida-
ritat i Cooperació Internacional 
del Districte de Sant Andreu

MOSTRA DE PROJECTES DE SERVEI 
COMUNITARI DELS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA 
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 Dimecres 25 d’octubre, a les 17.30 h
Presentació a càrrec de la Companyia Transtorners
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BARÓ DE VIVER

Centre Cívic Baró de Viver 
C/ Quito, 8-10
93 256 50 97
barcelona.cat/ccbarodeviver
ccbaroviver@bcn.cat

Metro: Baró de Viver (L1)
Bus: 11, 42, 60, B19 i N9

BON PASTOR

Centre Cívic Bon Pastor
Pl.Robert Gerhard, 3
93 314 79 47
barcelona.cat/ccbonpastor
informacio@ccbonpastor.cat

Metro: Bon Pastor (L9,L10)

Biblioteca Bon Pastor
C/ Estadella, 64
93 498 02 16
www.bcn.cat/bibbonpastor
b-barcelona.bp@diba.cat

Metro: Bon Pastor (L9, L10), Sant 
Andreu (L1) i La Verneda (L2)
Bus: 11, 42, 73, B22 i B23

CONGRÉS-INDIANS

Casal de Barri Congrés- 
Indians 
C/ Manigua, 25-35
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat

Metro: Congrés (L5) 
 i Maragall (L4)
Bus: 19, 20, 32, 45, 47, 50, 51, 
71, H6, N1, N4 i N6

Centre Cívic 
Can Clariana Cultural
c/Felip II, 222
93 340 77 26
info@canclariana.cat
barcelona.cat/cccanclariana

LA SAGRERA

Centre Cívic La Sagrera 
“La Barraca” 
C/ Martí Molins, 29
93 351 17 02
barcelona.cat/cclasagrera
cclasagrera@bcn.cat

Metro: La Sagrera (L1, L5) i 
Onze de Setembre (L9, L10)

Espai Jove Garcilaso 
C/Garcilaso, 103 
Tel: 93 256 29 59; 
http://espaijovegarcilaso.org/
info@espaijovegarcilaso.org

Metro: La Sagrera (L1 i L5)
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NAVAS

Centre Cívic Navas
Ptge. Dr. Torrent, 1
93 349 35 22
ccnavas.cat
ccnavas@bcn.cat

Metro: Navas (L1) i  
Camp de l’Arpa (L5)

SANT ANDREU

Biblioteca Ignasi Iglésias-
Can Fabra
C/ Segre, 24-32
93 360 05 50 – 93 360 05 58
www.bcn.cat/bibcanfabra
b.barcelona.ii@diba.cat

Metro: Sant Andreu (L1) / Renfe 
Sant Andreu Comtal
Bus: 11, 35, 40, 73, 126, B20, B22 i N9

Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111
93 311 99 53 – 93 311 70 72
barcelona.cat/ccsantandreu
infoccsa@bcn.cat

Metro: Fabra i Puig (L1)
Bus: B20, 40, 35, 34, 12 i 11

Centre Municipal de Cultura
Popular de Sant Andreu
C/ Arquímedes, 30
93 345 25 84
cmcpsa.cat
cmcpsa@encis.coop

Metro: Torras i Bages (L1)
Bus: 62, 73, 96, 126, 173, B19 i N3
Societat Cultural i Esportiva
La Lira
C/ Coroleu, 15
93 667 62 17
http://scelalira.cat/
infolalira@gmail.com

Ateneu L’Harmonia
C/ Sant Adrià, 20
Recinte Fabra i Coats
93 256 60 85
www.ateneuharmonia.cat
informacio@ateneuharmonia.cat

TRINITAT VELLA

Centre Cívic Trinitat Vella
Espai Foradada
C/ Foradada, 36
93 360 28 74

Espai Via Bàrcino
Via de Bàrcino, 27
93 360 28 74
barcelona.cat/cctrinitatvella
cctrinitatvella@bcn.cat

Metro: Trinitat Vella (L1)
Bus: 11, 40, 126 i 127

Biblioteca Trinitat Vella-
J. Barbero
C/ Galícia, 16
93 676 29 68
www.bcn.cat/bibtrinitatvella
b.barcelona.tv@diba.cat
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DECLARACIÓ UNIVERSAL 
DELS DRETS DELS 
INFANTS, NACIONS 
UNIDES, 1959 
PREÀMBUL 

Considerant que els pobles de les 
Nacions Unides han refermat a la-
Carta la seva fe en els drets humans 
fonamentals i en la dignitat i el valor 
de la persona, i que s’han declarat 
decidits a promoure el progrés soci-
al i a instaurar condicions de vida en 
una més gran Ilibertat; considerant 
que les Nacions Unides han procla-
mat en la Declaració Universal lli-
bertats en ella establerts, sense cap 
mena de distinció, especialment de 
raça, de color, de sexe, de llengua, 
de religió, d’opinió política o altres 
opinions, d’origen nacional o social, 
de posició econòmica o de qualse-
vol altra situació; considerant que 
l’infant, per la seva manca de ma-
duresa física i mental, necessita una 
protecció i unes atencions espe-
cials, fins la protecció jurídica ade-
quada, tant abans com després del 
seu naixement; considerant que la 
necessitat d’aquesta protecció es-
pecial ha estat expressada en la De-
claració de Ginebra de 1924 sobre 
els drets de l’infant i reconeguda en 
la Declaració Universal deIs Drets 
Humans i en els convenis constitu-
tius dels organismes especialitzats i 
de les organitzacions internacionals 
que s’interessen pel benestar de 
l’infant; considerant que la huma-
nitat ha d’atorgar a l’infant el millor 
d’ella mateixa, L’Assemblea Gene-
ral proclama la present Declaració 
dels Drets de l’Infant a fi que aquest 
tingui una infantesa sortosa i pugui 
desenvolupar-se per gaudir, tant en 

el seu propi interès com en el de la 
societat, dels drets i de les llibertats 
que s’hi enuncien, i insta els pares, 
els homes i dones individualment, i 
les organitzacions privades, autori-
tats locals i els governs respectius, 
a reconèixer aquests drets i a tre-
ballar perquè es respectin gràcies a 
mesures legislatives i altres mitjans 
adoptats progressivament, de con-
formitat amb els següents principis. 

Principi 1 
L’infant gaudirà de tots els drets 
enunciats en aquesta Declaració. 
Aquests drets seran reconeguts a 
tots els infants sense excepció de 
cap mena o discriminació per mo-
tius de raça, de color, de sexe, de 
llengua, de religió, d’opinió políti-
ca o altres opinions, d’origen na-
cional o social, de naixença o de 
qualsevol altra situació, ja sigui del 
mateix infant o de la seva família. 

Principi 2 
L’infant gaudirà d’una protecció 
especial i disposarà d’oportuni-
tats i de serveis, dispensat tot 
això per la llei i altres mitjans, a 
fi que pugui desenvolupar-se 
físicament, mentalment, moral-
ment, espiritualment i socialment 
d’una manera sana i normal, així 
com en condicions de llibertat i 
dignitat. En promulgar lleis amb 
aquesta finalitat, la consideració 
fonamental a què caldrà atenir-se 
serà l’interès superior de l’infant. 

Principi 3
L’infant té dret, des de la seva 
naixença, a un nom i a una na-
cionalitat. 

Principi 4
L’infant ha de gaudir dels benefi-
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cis de la seguretat social. Tindrà 
dret a créixer i a desenvolupar-se 
en bona salut; i amb aquest fi cal-
drà proporcionar-li, tant a ell com 
a la mare, atencions especials, 
tant prenatals com postnatals. 
L’infant tindrà dret a disposar 
d’alimentació, habitatge, esbarjo i 
serveis mèdics adequats. 

Principi 5 
L’infant impedit físicament o men-
talment, o que pateixi d’algun im-
pediment social, ha de rebre el 
tractament, l’educació i les aten-
cions necessàries que reclama la 
seva particular situació. 

Principi 6
L’infant, per al desenvolupament 
ple i harmoniós de la seva perso-
nalitat, necessita amor i compren-
sió. Sempre que sigui possible, 
haurà de créixer a l’emparança i 
sota la responsabilitat dels seus 
pares i, en qualsevol cas, en un 
ambient d’afecte i de seguretat 
moral i material; llevat de circums-
tàncies excepcionals, l’infant de 
tendra edat no serà separat de la 
seva mare. La societat i les auto-
ritats públiques tindran una cura 
especial envers els infants sense 
família o que estiguin mancats de 
mitjans adequats de subsistència. 
Per al manteniment dels fills de fa-
mílies nombroses, convé concedir 
subsidis estatals o d’altra mena. 

Principi 7
L’infant té dret a rebre educació, 
que serà gratuïta i obligatòria al-
menys en la seva etapa elemental. 
Se li donarà una educació que afa-
voreixi la seva cultura general i li 
permeti, en condicions d’igualtat 
d’oportunitats, desenvolupar les 

seves aptituds i el seu judici indi-
vidual, el seu sentit de responsa-
bilitat moral i social, i esdevenir 
un membre útil de la societat. 
L’interès superior de l’infant serà 
el principi que guiarà aquells qui 
tenen la responsabilitat de la seva 
educació i orientació; aquesta 
responsabilitat pertoca abans de 
tot als seus pares. L’infant gaudi-
rà plenament de jocs i esbarjos, 
els quals hauran d’estar orientats 
a les finalitats perseguides per 
l’educació; la societat i les autori-
tats públiques s’esforçaran a pro-
moure la satisfacció d’aquest dret. 

Principi 8
L’infant ha de figurar entre els pri-
mers a rebre, en tota circumstàn-
cia, protecció i socors. 

Principi 9 
L’infant ha de ser protegit contra 
totes les formes de negligència, 
crueltat i explotació. No serà ob-
jecte de cap mena de tràfic. No 
s’haurà de consentir que l’infant 
treballi abans d’una edat mínima 
adequada; en cap cas no se l’ocu-
parà ni se li permetrà que s’ocu-
pi en qualsevol tasca o feina que 
perjudiqui la seva salut, o que en 
dificulti el seu desenvolupament 
físic, mental o moral. 

Principi 10
L’infant ha de ser protegit contra 
les pràctiques que puguin fomen-
tar la discriminació racial, religiosa 
o de qualsevol altra mena. Ha de 
ser educat en un esperit de com-
prensió, tolerància, amistat entre els 
pobles, pau i fraternitat universal, i 
amb plena consciència que ha de 
consagrar les seves aptituds i ener-
gies al servei dels seus semblants.
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