
DEL 6 AL 22 DE FEBRER

Espai 30 | Torre de la Sagrera | Centre Cívic de Sant Andreu |  B - Murals Centre d'Art Urbà | Ateneu
L'Harmonia | Centre Cívic La Barraca | Casal de Barri Can Portabella | Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero



Perquè pensem que la poesia no té limitacions i
ens fa lliures, perquè ens pertany i la volem

compartir, i perquè la paraula és l’arma més potent
per reivindicar drets i lluitar contra les

desigualtats.I per a tu, què és la poesia?

 



Arriba el mes de febrer, això vol dir que tornen el fred, el carnestoltes …i la poesia!!

La bona acollida de la primera edició de la Xarxa Poètica del Districte de Sant Andreu

ens anima a seguir treballant per oferir un cicle de poesia on el veïnat del districte de

Sant Andreu sigui protagonista. En aquesta segona edició, la Xarxa s’engreixa ampliant

el seu radi d’acció a més barris del districte. Així, La Biblioteca de Trinitat Vella – J.

Barbero, el Centre Cívic de Sant Andreu, Difusor/ B-Murals centre d’art Urbà i La

Torre de la Sagrera s’uneixen a l’Ateneu L’Harmonia, el Centre Cívic La Sagrera

“La Barraca”, l’Espai 30 i Can Portabella en aquesta iniciativa col·lectiva que

impregnarà de poesia el Districte de Sant Andreu.Pretenem que La Xarxa Poètica sigui

un reflex dels nostres barris, per això, la programació d’enguany surt al carrer i dona

protagonisme a les persones, 

no només com a espectadores sinó també com a participants.
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QUI SOM?

1 | Espai 30
2 | Torre de la Sagrera

3 | Centre Cívic de la Sagrera 'La Barraca'
4 | B - Murals Centre d'Art Urbà

5 | Casal de Barri Can Portabella
6 | Centre Cívic de Sant Andreu

7 | Ateneu L'Harmonia
8 | Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero
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De l'1 al 28 de febrer. Inauguració: 6 de

febrer a les 19h a l'Espai 30.

 

 

EXPOSICIÓ: 
CAMINS DE SERP

PROGRAMACIÓ

Del creador del col·lectiu PhotoArt30, Josep Maria
Garcia i Garcia. L'exposició es tracta d’un projecte de
poesia visual inspirat a partir del llibre poètic "Camins
de serp”, de Francesc Garriga, (Sabadell, 1932). A
Garriga , li agradava traçar a mà en minúscules i signes
de puntuació al seu capritx, sempre fidel a un
llenguatge personal i al caràcter únic de la seva poesia.



7 de febrer a les 19.30h a 

la Torre de la Sagrera.

 

 

ESCENARI OBERT +
MÚSICA EN VIU +

PUNXADISCS

El col·lectiu juvenil La Sagrera Alternativa ens
proposa gaudir d'un vespre ple de poesia i música de
cantautor vinculada al territori, tot amenitzat amb
beguda i menjar per fer boca. Inicialment l’escenari
pren vida a partir de totes les persones que
s’engresquin a fer ser un micro obert ple de poesia.
Acte seguit la jornada serà closa amb una proposta de
música de cantautor que no et deixarà indiferent! Una
proposta construïda de forma autogranitzada pel
jovent de La Sagrera amb la voluntat de promoure un
oci alternatiu i apropar la cultura a tots els col·lectius
socials, també les generacions més novelles.



14 de febrer a les 20h a 

l'Espai 30.

PERFORMANCE :  COM
UNA PEDRA NEGRA

Performance poètica multidisciplinar sorgida a la
trobada entre els artistes andreuencs Sònia Moll,
Marta Dalmau i Sergi Blanch. Un diàleg amb els
versos inèdits de Sònia Moll, fotografies conscients de
Marta Dalmau i les melodies de Sergi Blanch que ens
acompanyen a un viatge d'anada i tornada. Una
performance poètica que parla de temes tan íntims
com el desig que amaguem, la proximitat que tenim
tots els mortals a la mort o l'anhel de trobar una casa.A
escena: una reunió d'amics per brindar a la vida el dia
dels enamorats.



15 de febrer a les 12h a 

la Nau Bóstik.

MURAL POÈTIC -  LIVE
PAINTING + VERMUT 

L'artista  Valiente Creations realitzarà una intervenció
mural a les parets de la Nau Bostik inspirada en una de
les poesies de Mar Valiente, la seva germana. Tot això
acompanyat d’un vermut i un seguit d’àudios de
recitals per tal de completar una jornada de creació
artística en estat pur. 
Irene Valiente -  Valiente Creations  - és una artista
urbana i muralista nascuda l’any 1981 a la ciutat de
Barcelona. Amb una llarga trajectòria en el món artístic,
Valiente va estudiar Arts aplicades al Mur i
posteriorment va dedicar-se a estudiar la carrera de
Belles Arts. Actualment treballa com artista realitzant
intervencions murals i paral·lelament compagina la
seva activitat artística treballant com a educadora.



18 de febrer a les 18.30h a 

la Torre de la Sagrera.

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE:  "MENTRE DORMS"

En aquest poemari, l’Anna Maria Casanovas Català,
desitja reflectir algunes de les experiències, sentiments
i dubtes que la vida, en el seu caminar, l’ha anat
deixant. 
 
La veïna de La Sagrera presenta la seva obra personal
amb el desig de reflectir tot això, i fer-vos-ho partícips.
 
Entrada oberta i gratuïta



El grup de les Mujeres Maravillas en col·laboració
amb la sommelier experta en cervesa
Lorena Bazán ens proposen una sessió d'estimulació
sensorial on combinarem cerveses artesanes amb
històries explicades per veus femenines destinades a
totes les identitats, expressions i orientacions de
gènere.  A més, el Club Maillard, entitat allotjada a
l’Ateneu L’Harmonia, prepararà una cervesa especial
per maridar amb un dels contes. L’activitat és gratuïta
però el tast de cerveses tindrà un cost de 5€.

20 de febrer a les 20h a 

l'Ateneu L'Harmonia

NITS LITERÀRIES: 
TASTA-CONTES



21 de febrer a les 17.30h al

Centre Cívic de la Sagrera 'La Barraca'

ESPECTACLE FAMILIAR:
MÔESIA

A ”Môesia” la pallassa Mô comparteix amb grans i petits
l'aventura incansable d'atrapar la poesia, de trobar la
seva pròpia, d'elevar-la al més alt i volar. Però què és
poesia? Com es produeix? On? Quan? Per esbrinar-ho,
no s'estarà de capgirar la paraula, viure-la i jugar-la
amb el públic a través de l'acció, la màgia i la música.



21 de febrer a les 19h al 

Casal de Barri Can Portabella

CONCERT: RECITALS A
DOMICILI

Recitals a domicili és un quartet format pel poeta
Eduard Carmona (veu), Guillem Callejón (guitarra, lap
steel i banjo), Iago Marta (guitarra, efectes i
txarango) i Àlex Valdés (contrabaix i percussions). La
banda que, en els seus inicis, es dedicava a fer
recitals en cases alienes a canvi del sopar,
actualment ha ampliat el seu repertori i porta el seu
espectacle a carrers, places, bars i teatrets. A més
dels poemes propis de l’Eduard Carmona, se
n’afegeixen d’altres de poetes ja desapareguts, com,
per exemple, Lo Rector de Vallfogona, Vicent Andrés
Estellés o Jacques Prévert, i d’altres d’amics poetes
ben vius com Francesc Gelonch, Max Besora o
Tomàs Àrias.



22 de febrer a les 12h 

a la Plaça Masadas

ESPECTACLE DE
CLOENDA: OBRIM LES

BÚSTIES POÈTIQUES

I la xarxa no només la formen 8 projectes. També la forma
la ciutadania; infants, veïns i veïnes que han dipositat les
seves poesies a les diverses bústies que es poden trobar
en escoles i equipaments del districte de Sant Andreu, com
per exemple ara El Sagrer, el Jesús Maria i Josep, el Turó
Blau o l’escola Ramon Llull Omplirem les bústies amb
versos i retornem la poesia al carrer a l’espectacle de
cloenda de la xarxa el dissabte 22 de febrer a les 12h a la
Pl. Masades. Les companyes de Radio Cava seran les
encarregades  de recitar totes les poesies dipositades a les
bústies.
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13 de febrer a les 18.30h a

 la Torre de la Sagrera | Inscripció prèvia

ESCRIVIM POESIA

15 de febrer a les 11h al

Centre Cívic de Sant Andreu | Inscripció prèvia

AGAFA LA PLOMA

T’agradaria aprendre tècniques bàsiques per
escriure poemes o cançons? Si ja escrius,
t’agradaria compartir el que fas? No dubtis a
agafar una llibreta i un bolígraf i vine al taller
d’escriptura de la Torre. Una sessió d’iniciació per
perdre la por al paper en blanc i per llençar-nos
de ple al món del joc de paraules.
 
A càrrec d’Alba Romanyà.

Taller de treball de textos i creació literària a
partir de poesia i prosa. A partir d'una lectura
atenta i conscient, desenvoluparem dinàmiques
creatives per aprendre a construir els nostres
propis textos. Cercarem noves maneres
d'escriptura mitjançant la fluïdesa d’idees, la
flexibilitat emocional i de pensament i el sentit de
l'humor. El resultat dels escrits produïts en
aquest taller es dipositaran a la bústia poètica del
Centre Cívic de Sant Andreu.  
A càrrec de Carla Fajardo
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A més, durant tot el mes de febrer podrem trobar a les xarxes socials de la Xarxa Poètica
recomanacions poètiques vingudes directament des de la Biblioteca Trinitat Vella – J.
Barbero. 
Perquè les biblioteques són imprescindibles. Són aquell refugi on sempre podrem descobrir
noves històries. On la imaginació sempre hi tindrà lloc.
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1 | "Creixen malgrat tot les tulipes" de Sònia Moll
2 | "Direm nosaltres" de Roc Casagran Casañas
3 | " Todo lo que hay que saber sobre poesía" d' Elena           
Medel Bon Pastor
4 | Poemes transgredits de Joan Brossa

"Exploradors, al poema!" de Josep Pedrals |5 
"Primero de poeta" de Patricia Benito| 6

"Otras maneras de usar la boca" de Rupi Kaur | 7
 Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero| 8



Recomanacions poètiques
Coordina Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero. Les trobareu a

Exposició: “Camins de serp” de Josep Mª Garcia
De l’1 al 28/02. Inauguració el 6/02 a les 19 h a l’Espai 30 (Accés lliure)

Escenari obert + Música en viu + Punxadiscos
7/02 a les 19:30 h a la Torre de la Sagrera. Org: La Sagrera Alternativa (Accés lliure)

Taller: “Escrivim poesia” a càrrec d’Alba Romanyà
13/02 a les 18:30 h a la Torre de la Sagrera (Amb inscripció prèvia)

Performance: “Com una pedra negra” de Sònia Moll, Marta Dalmau i Sergi Blanch 
14/02 a les 20 h a l’Espai 30 (Entrada 5€)

Taller: “Agafa la ploma” a càrrec de Carla Fajardo
15/02 a les 11 h al Centre Cívic Sant Andreu (Amb inscripció prèvia)

Mural Poètic – Live Painting a càrrec d’Irene Valiente + Vermut
15/02 a les 12 h a B-Murals Centre d’Art Urbà (Accés lliure)

Nits Literàries: “Tasta-contes” del Col. Mujeres Maravillas + Lorena Bazán
20/02 a les 20 h a l’Ateneu L’Harmonia (Accés lliure)

Espectacle Familiar: “Môesia” de Mô Clown Cia
21/02 a les 17:30 h al Centre Cívic “La Barraca” (Accés lliure)

Concert: “Recitals a domicili”
21/02 a les 19 h al Casal de barri Can Portabella (Accés lliure)

Recital: “Radio Cava i les bústies poètiques”
22/02 a les 12:30 h a la Plaça Masadas (Accés lliure)

POÈTICA
-DISTRICTE SANT ANDREU -

XARXA

Presentació llibre: “Mentre dorms” d’Anna Mª Casanovas
18/02 a les 18:30 h a La Torre de la Sagrera (Accés lliure)

/xarxapoetica
@xarxa_poetica
@xarxapoetica
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