
Del 7/11/2019 al 13/11/2019

Vine al Festival Mira, a la Festa de la Solidaritat i segueix 

gaudint de la Tardor Solidària. Descarrega l'agenda per saber 

què passa al Districte!

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 7 al 13 de novembre.



Agenda d'activitats del 7/11/2019 al 13/11/2019

dijous, 7/11/2019

Org: Biblioteques del districte de Sant Andreu

Biblioteca Bon Pastor

19:30

17:30 Taller "Desmuntem les fake news, 

una arma més dels conflictes"

c. Estadella, 64

divendres, 8/11/2019

Org: La Maquinista i Taula d'Entitats de Persones amb 

Discapacitat de Sant Andreu

La Maquinista

20:00

10:00 Maquinista Maquina't 7

Divendres 8 de Novembre de 10 a 12 h i de 17 a 20 h.

Podràs fer diferents activitats i compartiràs una 

estoneta amb persones amb caracteristiques diferents, 

però capaços de fer qualsevol cosa amb les eines i el 

suport necessari. És farán diferents activitats i tallers 

durant el dia.

Pg. Potosi, 2

Org: Taula d'Entitats per la participació

La Maquinista

19:00

17:30 Jornada de Sensibilització 

"Maquina't"

Pg.Potosi, 2

Org: Fundació Akawaba i Espai Jove Garcilaso

Espai Jove Garcilaso

18:00 Taller de capoeira, una eina per a 

la transformació de conflictes

La capoeira és un art provinent de l'esclavitud del 

Brasil que només es pot practicar en grup. Cada 

participant té un paper important perquè una roda de 

capoeira pugui esdevenir. De la mateixa manera, al 

grup-classe o a la societat totes les persones (amb les 

seves emocions i necessitats) es poden relacionar i 

actuar per una bona convivència.

c. Garcilaso, 103

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

19:00 Espectacle Maleïdes les guerres

Com expresar la complexitat del desastre de la 

guerra? L'espectacle Maleïdes les guerres mostra, a 

través de l'al·lusió i l'el·lipsi, l'anihilació de l'èsser humà 

com a conseqüència del conflicte bèl·lic: les paraules 

de Lali Barenys, la música de Carles Beltran i el cant de 

Namina reivindiquen, a l'unisol, una altra manera de 

resoldre els conflictes.

Pl. Dr. Gerhard, 3

Org: Sant Andreu Teatre - SAT!

SAT!

21:00  Concert d'Anaïs Vila i Gessamí 

Boada

c. Neopàtria, 54

dissabte, 9/11/2019

Org: Ateneu l'Harmonia i Tallers de Músics

Plaça de Can Fabra

Concert Jazz & Rice

Arrossada popular amenitzada amb música jazz de 

l'alumnat de Taller de Músics

Plaça de Can Fabra

Org: Comissó de Festes de La Sagrera

Plaça dels Jardins d'Elx

14:00

10:00 18a Mostra d'Entitats La Sagrera

Les Entitats i queipaments del Barri surten al carrer un 

any més per donar a conèixer les seves activitats al 

veïnat de la Sagrera. En les Paradetes que es muntaran, 

hi trobaràs diferents tallers i activitats.

Plaça dels Jardins d'Elx
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Agenda d'activitats del 7/11/2019 al 13/11/2019

Org: Districte de Sant Andreu

Plaça Orfila

14:00

11:00 Festa de la Solidaritat

En cas de pluja, la Festa és traslladarà a l'Auditori de la 

Biblioteca Ignasi Iglésias  - Can Fabra.

En Aquesta edició de la festa de la solidaritat, sota el 

lema "En Clown de Pau" volem apropar la tasca que 

molts i moltes professionals duen a terme per 

aconseguir la pau allà on van, tenint com a eina el seu 

nas vermell per arrencar somriures a persones petites 

i grans. 

Començarem amb el taller "Regals per la pau" on 

podreu contribuir  amb la creació de regals 

immaterials a la construcció de la pau al vostre entorn. 

En paral·lel podem gaudir  d'activitats i espectacles 

relacionats amb el circ, els pallassos i les pallasses.

Durant tot l'esdeveniment, les Formigues de Sant Pacià 

organitzen una recollida d'aliments per al rebost 

solidari de Sant Andreu.

Plaça Orfila

diumenge, 10/11/2019

Org: Districte de Sant Andreu

Centre Cívic La Sagrera

Cinema-fòrum

Curtmetratge "Soleà: els nets dels altres catalans" i 

Cinema "El periple, la veu llum d'Europa" Organitza 

Projecte Pantalla BCN ICUB

c. Martí Molins, 29

Cinema

dilluns, 11/11/2019

Org: Casal de Gent Gran Mossèn Clapés

Casal de Gent Gran Mossèn Clapés

19:30

17:00 Manualitat contra la violència de 

gènere

Ajuda'ns a confeccionar fermalls contra la violència de 

gènere, els repartirem el dia 25 de novembre

Gran de Sant Andreu, 467 (Passatge Interior)

Seu del Districte de Sant Andreu

18:30 Audiència pública

Plaça d'Orfila, 1

  
I durant 
diversos dies...

dimarts, 12/11/2019

Org: Biblioteques del districte Sant Andreu

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

14:00

12:00 Taller "Desmuntem les fake news, 

una arma més dels conflictes

c. Galícia, 16

dimecres, 13/11/2019

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

19:00

17:00 Taller d’informàtica. DJ: comença 

a fer les teves barreges i jugar amb 

efectes de so

Virtual DJ pots barrejar cançons de qualsevol estil de 

música que se t'ocorri: techno, house, rock...utilitzant 

les eines que utilitzen els DJ. Per a joves a partir de 12 

anys. Dimecres 13 de novembre. De 17 a 19h.
Cal 

inscripció prèvia.

c/ Estadella 64

14:00

9:00
Cursos de català per a adults

Org: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, Delegació de 

Sant Andreu

Delegació de Sant Andreu del CNL de Barcelona, 

Matrícula oberta. 
Tots els nivs. 
Proves de nivell gratuïtes, 

amb cita prèvia.

Sant Adrià, 20 o Gran de Sant Andreu, 202, Recinte de Fabra i 

Coats, Edifici de les antigues oficines, 1r pis 

Del 4/9/2019 al 30/6/2020
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Agenda d'activitats del 7/11/2019 al 13/11/2019

13:30

10:30
Espai de Recerca Activa de Feina

Org: Barcelona Activa

Biblioteca Bon Pastor

En col·laboració amb Barcelona Activa, es realitzen sessions 

d’orientació laboral (com fer un CV, entrevista de feina...).  

Dimarts i dijous, de 10.30 a 13.30h. Espai multimèdia de la 

biblioteca.

c. Estadella, 64

Del 10/9/2019 al 19/12/2019

12:30

11:00
ESCOLA DE SARDANES

Org: SCE La Lira i Grup Sardanista Maig

Societat Cultural i Esportiva La Lira

Si teniu curiositat per saber com es ballen es sardanes i conèixer 

els passos, us presentem aquests taller on aprendreu d'una 

manera molt divertida. Veniur a passar-ho bé amb 

nosaltres!
Activitat gratuïta per infants a partir de 5 

anys.
Inscripcions fins 23 de setembre.

c. Coroleu, 15

Del 28/9/2019 al 21/12/2019

20:00

18:30
A la tardor, carrega't d'energia

Org: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i La fàbrica del sol

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Cicle de tallers pràctics per treballar de forma col·lectiva cap a 

un nou model energètic que ens permeti controlar i reduir el 

consum elèctric, millorar l’eficiència de la llar i promoure la 

instal·lació d’equips per generar energia.

Dimarts 8 

d’octubre a les 18:30: Desmuntant les factures de gas i 

electricitat.
Cansat/da de no entendre les factures i pensar que 

pagues més del que hauries? En aquest taller podràs aprendre a 

interpretar les factures de gas i electricitat.

 

Dimarts 22 

d’octubre a les 18:30: L’electricitat a règim.
Quins usos 

elèctrics fan incrementar més el consum? Pagues per tenir la 

potència que necessites? Quines mesures pots adoptar per 

reduir el seu cost? Quines intervencions tindran major 

impacte?

 

Dimarts 5 de novembre a les 18:30: 

Calculadora energètica.
Quanta energia utilitzes a casa? Un 

educador ens guiarà per a calcular els nostres consums 

energètics amb un ordinador equipat amb una calculadora 

energètica. Es recomana dur una factura d’electricitat.

 





Dimarts 19 de novembre a les 18:30: Mesures per la millora 

energètica de la llar.
Has mesurat mai l’eficiència energètica de 

casa teva? Tens la casa ben aïllada tèrmicament? Com pots actuar 

per aprofitar millor l’energia? En aquest taller veurem els 

elements a tenir en compte per determinar el grau d’eficiència 

energètica d’un edifici i descobrir les possibilitats que tenim a 

l’abast per a millorar l’eficiència energètica en els interiors dels 

habitatges, des de la substitució d’instal·lacions a les mesures de 

baix cost i ajudes específiques.

 

Cal inscripció prèvia a la 

biblioteca.

Galícia, 16

Del 8/10/2019 al 19/11/2019

19:00
RelaxadaMent

Org: Taula Salut Mental del Districte de Sant Andreu

Més de la salut mental al Districte de Sant Andreu

Del 8/10/2019 al 8/11/2019
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Agenda d'activitats del 7/11/2019 al 13/11/2019

Tardor Solidària

Org: Districte de Sant Andreu

Quasi 2 mesos plens d'activitats, tallers , expocicions i molt més 

per tot el Districte. Tardor Solidària 2019

Del 10/10/2019 al 30/11/2019

17:30
Exposició: La Nova Escola

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

La Nova Escola és un espai de suport personal i educatiu, 

d’acollida i integració cultural a través de la llengua adreçat a la 

població adulta que combina l’aprenentatge i el manteniment de 

les eines bàsiques de lectoescriptura.

Enguany celebrem el 

10è aniversari de la Nova Escola amb una exposició que recull els 

moments més significatius de la seva trajectòria.

De l’11 

d’octubre al 9 de novembre
Inauguració: Divendres 11 

d’octubre, 17:30h

Carrer de Quito, 8 - 10

Del 11/10/2019 al 9/11/2019

Recollida d'aliments per a la 

distrubució solidària d'aliments de 

Sant Andreu

Recollida d'aliments i productes d'higiene personal i de la llar 

durant tota la tardor als equipaments del districte.

Del 11/10/2019 al 8/11/2019

14:00

9:00
Inici del programa EstrèsLess. Curs 

de gestió i reducció de l'estrès

Org: Fundació Ecologia Emocional

Seu Fundacio Ecologia Emocional

Programa de 20h. en quatre sessions. Calendari: 19 d'octubre, 

09, 16 i 30 de novembre. Detall de contingut, metodologia i 

formadores en aquest link:   

https://www.fundacioecologiaemocional.org/programa/estres-less/

Recinte Fabra i Coats

Del 19/10/2019 al 30/11/2019

Exposició "The Blackway, de 

l'Àfrica a Europa per la porta del 

darrere"

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

Mostra de l'exposició "The Blackway, de l'Àfrica a Europa per la 

porta per darrere", de Ruido photo amb Xavi Aldekoa.

Una exposició que recull el testimoni de persones que viuen 

l'origen de la migració i que són afectades per aquest fenomen. 

Coneix la principal ruta migratòria des de l'Àfrica fins a Europa a 

partir de les experiències viscudes.

Pl. Dr. Gerhard, 3

Del 4/11/2019 al 22/11/2019

Exposició "Dones diverses"

Org: Can Portabella i Ass. Acathi

Casal de barri Can Portabella

Horaris: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.

Textos, imatges i objectes simbòlics que parlen de violència en 

làmbit de la parella; en els serveis públics (violència estructural); 

vulneració de drets en l'àmbit formatiu, laboral o penitenciari; 

situacions d'explotació, discriminació, amenaces o agressions; 

manca de reconeixement/negació com a dones en cercles íntims 

com la família, les amistats, les relacions afectivosexuals, etc.

c. Virgili, 18

Del 4/11/2019 al 29/11/2019
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Agenda d'activitats del 7/11/2019 al 13/11/2019

21:00

9:00
EXPOSICIÓ: Dones Diverses: 

Violències i resiliències en el camí 

de dones que transiten, dones 

trans*

Org: Associació Acathi i Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

Textos, imatges i objectes simbòlics que parlen de violència en 

l’àmbit de la parella; en els serveis públics (violència estructural); 

vulneració de drets en l’àmbit formatiu, laboral o penitenciari; 

situacions d’explotació, discriminació, amenaces o agressions; 

manca de reconeixement/negació com a dones en cercles íntims 

com la   família, les amistats, les relacions   afectiu-sexuals, 

etc.

De 9 a 14 h i de 16 a 21 h


C. Virgili, 18

Del 4/11/2019 al 29/11/2019

Festival MIRA

Recinte Fabra i Coats

c. Sant Adrià, 20

Del 5/11/2019 al 9/11/2019

20:00

19:00
Càpsula expositiva "Ciència i 

activisme"

Org: Centre cívic Trinitat Vella - Espai Via Bàrcino.

Espai via Barcino

La pintora i veïna del barri de Trinitat Vella, Maria José de Pablo 

torna amb una càpsula expositiva a l'Espai Via Bàrcino, aquest 

cop retrats de cientifiques i activistes que han deixat petjada a 

l'història de la humanitat. Hypatia de Alejandria,Marie Curie ....

C/. via de Bàrcino ,75

Del 6/11/2019 al 29/11/2019

16:30

17:00
Postals contra la Violència de 

gènere

Org: Aquí t'escoltem i Espai Jove Garcilaso

Espai Jove Garcilaso

Exposició participativa on totes les persones joves podran 

escriure de forma anònima alguna situació que hagin viscut en 

clau de violència de gènere. Aquestes postals es podran trobar a 

l'Espai Jove Garcilaso i als instituts on hi hagi la presència del 

Punt JIP.

carrer garcilaso, 103

Del 11/11/2019 al 25/11/2019
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