
Programació de Sant Jordi 
AL DISTRIC TE DE SANT ANDREU

#desdecasa



Recull i juga Sant(a) 
Jordi(na)
Aquest any volem que al Recull i Juga 
Sant(a) Jordi(na) hi pugui participar 
gent creativa de totes les edats: poesia 
i il·lustracions juvenils dedicades a Bon 
Pastor, jocs literaris en familia amb 
perspectiva de gènere, recomanacions 
de lectures, propostes de manualitats i 
col·laboracions amb entitats i serveis del 
barri són algunes de les activitats que 
formaran part d’aquesta jornada. Més 
informació a informacio@ccbonpastor.cat. 
De dimarts 14 a diumenge 26 d’abril
Ho podreu seguir als comptes de Facebook, 
Instagram i Twitter ccbonpastor

Microconfinades en 
escena, especial Sant Jordi
Traieu la vostra part més artística i creeu un 
vídeo de màxim 15 minuts. Pot ser amb el 
mòbil mateix! El concurs és obert a tothom, 
no cal tenir companyia professional. 
Qualsevol disciplina (dansa, circ, música, 
teatre...) és benvinguda! Busca la inspiració 
en el Sant Jordi confinat i crea la teva obra! 
Cal que envieu el vídeo a info@canclariana.
cat. Quan tornem a la normalitat, les 4 
peces seleccionades es representaran a 
l’escenari de Can Clariana dins del cicle 
Microclariana: especial confinament. 
A partir de dimecres 15 d’abril
Ho podeu seguir als canals  
@canclariana (instagram) 
@Can_Clariana (twitter) 
@CanClarianaCultural (facebook)

Presentació de llibres 
d’autoria de La Sagrera
Diferents autories de llibres de La Sagrera 
presenten els seus propis llibres amb la seva 
lectura d’un fragment. Coorganitzat amb 
lasagrerina.com. 
De diumenge 19 a dijous 23 d’abril
Ho podreu seguir al web de Torre de La 
Sagrera

La Sagrera floreix
Acció participativa per omplir de flors 
les xarxes. Fem una crida per compartir 
dibuixos i fotografies de flors i plantes 
enviant-les al correu ccsagrera@gmail.com. 
De dilluns 20 a dilluns 27 d’abril
Ho podreu seguir a les xarxes del CC La 
Sagrera

Pa de Sant Jordi
No hi ha res més típic en aquesta setmana 
que el Pa de Sant Jordi. L’has tastat mai? 
Aquí t’ensenyem a fer-lo a casa! 
Dilluns 20 d’abril a les 10 h
Ho podeu seguir al Facebook del Casal de 
Gent Gran Bon Pastor

Avui recomanem
Recomanacions de continguts i lectures 
d’art contemporani. Iniciativa en 
col·laboració amb el PIPA, projecte 
d’intercanvi de publicacions de SAC.
De dilluns 20 al divendres 24 d’abril
Ho podreu seguir a l’instagram @ccsantandreu 
i al Facebook @CentreCivicSantAndreu.

Una poesia per cada dia!
Recull de poemes dels grups de poesia 
allotjats al centre. Constància i Ariadna, 
il·lustrats pel grup de dibuix de gent gran.
De dilluns 20 a dijous 30 d’abril
Ho podreu seguir al Facebook del CC Sant 
Andreu

Espai musical: Cantares, 
de Joan Manuel Serrat
Us proposem, com a espai musical, una llista 
de reproducció de ‘Cantares’, el disc que 
va dedicar Joan Manuel Serrat a Antonio 
Machado, cantant els seus poemes. Gaudiu-lo!  
Dilluns 20 d’abril a les 17 h
Ho podeu seguir al Facebook del Casal de 
Gent Gran Bon Pastor
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Crea el teu punt de llibre
Taller en directe per fer un punt de llibre 
personalitzat
Dilluns 20 d’abril a les 18 h
Podeu seguir-ho a l’instagram   
@intercanviadorjoves
Més información a espaijovegarcilaso.org, 
intercanviadorjoves@gmail.com 
o al telèfon 646 15 37 26. 

Fes la teva rosa    
de Sant Jordi!
Tarda de manualitats per a que res ens 
impedeixi tenir la nostra rosa de Sant Jordi. 
Fes la teva i comparteix-la amb els teus 
veïns des del balcó, amb nosaltres a través 
de Facebook o amb qui vulguis. 
Dimarts 21 d’abril a les 17 h
Ho podeu seguir al Facebook del Casal de 
Gent Gran Bon Pastor

Taller de relat
T’engresquem a mantenir la flama de la 
cultura explorant la màgia del gènere breu. 
Parlarem de com podem escriure un conte 
i n’escriurem un. Un taller pels que tenen 
ganes d’escriure i de compartir-ho. Més info 
a info@torrelasagrera.cat. 
Dimarts 21 d’abril a les 18.30 h
Ho podreu seguir al web de Torre de 
La Sagrera

II Edició de Textos,  
Be(r)sos & Viceversa
La segona edició del concurs arriba en 
format audiovisual. Diverses persones del 
món de l’espectacle interpretaran els textos 
d’aquest any. No us ho perdeu! Aquest Sant 
Jordi te’l portem a casa.
Dimarts 21 d’abril a les 12 h
llançament del vídeo promocional

Dijous 23 d’abril de 10 a 22 h
Ho podreu seguir al web del Centre Cívic 
Trinitat Vella, Instagram i Facebook 
Correu: 
informacio.cctrinitatvella@gmail.com  
o telèfon: 933 457 016

Sant Jordi Challenge
Desenvolupa el teu videojoc amb Scratch 
inspirat amb Sant Jordi, el drac, els 
llibres… i deixa volar la teva imaginació! 
A partir de 8 anys. Es recomana utilitzar 
l’Scratch, un entorn de programació visual 
per blocs adreçat a infants i joves que 
permet crear històries, jocs i animacions i 
compartir-les amb altres persones. 
Data límit dimarts 21 d’abril
Es publicarà al compte de Twitter   
@bibcanfabra les propostes que ens envieu 
al mail de la biblioteca b.barcelona.ii@diba.
cat amb l’assumpte Sant Jordi Challenge a 
Can Fabra i un pseudònim. 

Sant Jordi a casa!
Circuit d’espectacles i tallers que 
podreu seguir a través dels instagrams 
del Districte i els centres cívics:
11 h Benvinguda en directe des de 
l’instagram @districtesantandreu
11.15 h Bon dia des del poble 
confinat en directe des de l’instagram  
@ccnavas 
11.45 h Canta i balla amb cançons 
d’ahir i d’avui en directe des de 
l’instagram @cclasagrera_labarraka
12.15 h Manualitats de Sant Jordi 
per fer en familia ‘El drac que treu 
foc pels queixals’ en directe des de 
l’instagram @ccsantandreu
17 h La panxa plena! Taller 
de cuina per a nens i nenes 
confinades per fer un mugcake de 
xocolata a través l’instagram   
@ccbonpastor
17.30 h Conta-contes amb Els 
contes del senyor Drac en directe 
des de l’instagram @ccbarodeviver
18 h Manualitats per fer en 
família: Maraca màgica espanta-
dracs en directe a l’instagram   
@canclariana
18.30 h El comiat del poble 
confinat! Amb cançons d’ahir 
i d’avui per acabar la Diada en 
directe des de l’instagram   
@cctrinitatvella



Concurs de Sant Jordi
Per participar-hi has de penjar com a story 
a l’Instagram la teva creació literària, que 
pot ser un haiku (poesia o relat d’una o dues 
frases), un relat més llarg, una cançó, poesia 
o un còmic. 
Pots enviar els teus treballs   
fins dijous 23 d’abril a les 16 h 
Pots participar en qualsevol de les 
categories o en totes alhora, sempre 
etiquetant 
@intercanviadorjoves @lasala.garcilaso o 
@dinamitzaciojuvenil.
Més informació a espaijovegarcilaso.org, 
intercanviadorjoves@gmail.com 
o al telèfon 646 15 37 26

Taller Cuina:   
Pastís de Sant Jordi 
Tutoria audiovisual de la recepta del pastís 
de carn i verduretes a càrrec de la tallerista 
del Casal Gent Gran De Navas i Casal Gent 
Gran La Palmera.
Dijous 23 d’abril
Ho podeu seguir a través dels comptes 
de Facebook Casal DE Gent Gran de 
Navas, Casal de Gent Gran La Palmera 
i al Facebook i twitter del Centre Cívic 
Navas. 

Recital de poesia    
de Sant Jordi
Visualització del vídeo amb recital de 
poesies per la Diada de Sant Jordi i poesies 
paròdies sobre la situació de confinament 
a càrrec del grup de Poesia del Casal Gent 
Gran La Palmera en col·laboració amb el 
Centre Cívic Navas. 
Dijous 23 d’abril
Ho podeu seguir a través dels comptes 
de Facebook del Casal de Gent Gran La 
Palmera i al Facebook i Twitter del Centre 
Cívic Navas. 

Poesia amb guitarra   
en directe
Vídeo amb recital de poemes per la Diada 
de Sant Jordi a càrrec del taller de poesia 
del casal de La Palmera.

Dijous 23 d’abril
Ho podeu seguir a través dels comptes de 
Facebook del Casal La Palmera i el CC Navas 
i l’instagram @ccnavas

Exposició virtual Aquarel·la
A càrrec de l’alumnat de les classes de 
pintura d’Aquarel·la del Casal Gent Gran 
Navas a través d’un viatge en globus hem 
sortit de Barcelona i aquesta setmana ens 
trobem a Andalusia, i des d’aquí gaudirem 
de les seves roses per celebrar la nostra 
Diada Sant Jordi a Catalunya. 
Dijous 23 d’abril
Ho podeu seguir a través dels comptes de 
Facebook del Casal de Gent Gran Navas i al 
Facebook i Twitter del Centre Cívic Navas. 

Fem una rosa   
amb paper higiènic
Tutorial per fer la nostra rosa de Sant Jordi 
aprofitant la compra de paper higiènic que 
hem fet en aquest confinament
Dijous 23 d’abril 
Ho podeu seguir a través dels comptes de 
Facebook del Casal Gent Gran Navas i al 
Facebook i Twitter del Centre Cívic Navas. 

Poesia amb guitarra   
en directe
Vídeo amb recital de poemes per la Diada 
de Sant Jordi a càrrec del taller de poesia 
del casal de La Palmera.
Dijous 23 d’abril
Ho podeu seguir a través dels comptes de 
Facebook del Casal La Palmera i el CC Navas 
i l’instagram @ccnavas

Expliquem la llegenda   
de Sant Jordi
A través de l’alumnat del taller de català del 
Casal Gent Gran La Palmera us expliquem la 
llegenda de Sant Jordi
Dijous 23 d’abril 
Ho podreu seguir al Facebook del Casal 
de Gent Gran La Palmera i al Facebook i 
Twitter del Centre Cívic Navas. 



Exposició: La importància  
de les lletres 
Exposició de relats i poemes. Presentem 
un breu recull de línies d’autors i autores 
històrics i contemporanis per fer-nos 
imaginar, conèixer, somniar i gaudir 
del plaer d’un llibre a les nostres vides. 
Acompanya’ns i deixa’t endur. Ara és temps 
de lletres i primavera!
Dijous 23 d’abril a les 17 h
Ho podeu seguir al Facebook del Casal de 
Gent Gran Bon Pastor

Recomanacions de les 
persones col·laboradores 
de la biblioteca La Sagrera 
- Marina Clotet
Les persones col·laboradores habituals de 
la biblioteca faran les seves recomanacions 
per la Diada de Sant Jordi
Dijous 23 d’abril
Ho podreu seguir a través del Facebook 
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet

Animació d’un Sant Jordi
sense estereotips! 
Publicació del resultat del fanzine 
col·laboratiu generat en la setmana del 
13 al 18 d’abril.
Es podrà veure des de dijous 23 d’abril 
tot el dia i fins dijous 30 
al web del CC Sant Andreu

Baró de Rositas
La xarxa de serveis i entitats de Baró de 
Viver convida el veïnat a omplir els balcons i 
finestres amb roses de tota mena: de paper, 
de tela, naturals, reciclades, artesanals, 
fetes en família, petites, gegants, 
feministes, de colors... Imaginació al poder! 
Envia la teva foto o vídeo penjant la rosa al 
WhatsApp del Centre Cívic: 604 271 466 i 
en farem un recull que podràs veure a les 
xarxes socials.
Dijous 23 d’abril durant tot el dia
Ho podreu seguir a les xarxes socials dels 
serveis i entitats de Baró de Viver

Baró Conte Exprés
Agafa el mòbil, en horitzontal, i grava un 
d’aquests sis contes en només 10 o 15 
segons com a màxim: Els tres porquets, el 
gat amb botes, el vestit nou de l’emperador, 
les 7 cabretes i el llop, en patufet o la cigala 
i la formiga. La capacitat de síntesi serà 
vital i divertida! Amb tots els contes farem 
un vídeo recull que podràs veure a les 
nostres xarxes socials. Envia el teu conte al 
WhatsApp del Centre Cívic Baró de Viver: 
604 271 466
Recepció de contes del 17 al 20 d’abril. 
Publicació del vídeo recull: Dijous 23 
d’abril a les 12h.
Ho podreu seguir al youtube CC Baró de 
Viver i les xarxes socials dels serveis i 
entitats del barri.

Recomanació d’un conte: 
L’Heura i el misteri  
del llibre blanc
A través d’un vídeo d’uns minutets 
recomanarem el conte de L’Heura i el 
misteri del llibre blanc, un llibre que 
reivindica el paper de les dones científiques 
al llarg de la història, ajuda a comprendre 
alguns dels motius pels quals no les 
coneixem i incentiva l’esperit científic de les 
nenes i els nens.
Ho podreu seguir a través del Facebook 
Districte de Sant Andreu i de l’instagram  
@districtesantandreu
Organitza: Aula Ambiental del Districte de 
Sant Andreu

Sant Jordi reciclat  
i una rosa de cartró plegat 
amb l’Aula Ambiental del 
Districte de Sant Andreu
Aprenem a fer roses reciclant oueres de 
cartró a partir d’un vídeo o muntatge 
fotogràfic. 
Ho podreu seguir a través del Facebook 
Districte de Sant Andreu i de l’instagram  
@districtesantandreu
Organitza: Aula Ambiental del Districte de 
Sant Andreu



Districte de
Sant Andreu 

Reconeixes el drac?
Jugueu amb nosaltres a reconèixer els dracs 
que formen part de la imatgeria festiva 
de casa nostra? Cada dia us reptarem a 
reconèixer dracs i víbries de diferents indrets 
de Catalunya i el 23 d’abril desvelarem qui és 
cadascuna d’aquestes bèsties.
Fins dijous 23 d’abril
Ho podreu seguir a través del web, 
facebook, instagram i twitter del Centre 
Municipal de Cultura Popular de Sant 
Andreu. 

Fes arribar les teves 
recomanacions de lectura
Envia’ns la teva proposta de lectura per 
aquesta Diada a santandreuc@bcn.cat i 
compartirem la teva recomanació a les 
nostres xarxes socials. 
Data límit dijous 23 d’abril

Fem el llibre    
de Santa Jordina en 3D
En aquest taller familiar construirem un llibre 
sobre la llegenda de Santa Jordina. Aquest no 
serà un llibre qualsevol, les escenes cobraran 
vida sortint de les pàgines de paper. Més 
informació a info@torrelasagrera.cat. 
Divendres 24 d’abril a les 17 h
Ho podreu seguir al web de Torre de La 
Sagrera

Cinefòrum: Terra baixa
Terra Baixa és una obra de teatre d’Àngel 
Guimerà; tot un clàssic de la literatura 
catalana. Us la deixem online i gratuïta per a 
passar aquesta tarda de dissabte. 
Dissabte 25 d’abril a les 17 h
Ho podeu seguir al Facebook del Casal de 
Gent Gran Bon Pastor

Les veus del refugi 
#Desdecasa 
Les veus del refugi és un projecte que 
uneix la música i la literatura al refugi de la 
Societat Cultural i Esportiva La Lira. Aquest 
any ho farem de forma diferent i demanem 
que ens feu arribar els vostres vídeos 
llegint textos, poemes o contes al correu  
infolalira@gmail.com. 
Dissabte 25 d’abril durant tot el dia
Ho podreu seguir a través de l’instagram de 
l’entitat @scelalira i Facebook @scelalira 
Obert a tot tipus de públic. Enviament dels 
vídeos a infolalira@gmail.com.   
Telèfon 693 00 47 36. 

La Sagrera és una festa
Exposició virtual Photosagrera per 
reivindicar la festa fins que la puguem 
seguir gaudint juntes al carrer. Les imatges 
estaran relacionades amb el Concurs de 
Fotografia de la Festa Major de La Sagrera 
2019. 
Ho podreu seguir a les xarxes del CC La 
Sagrera

Recital de poesia    
de Mirada de Dona
L’Associació Mirada de Dona ha preparat 
videopoemaris amb poemes originals de 
les dones de l’associació per compartir a 
les xarxes. Entre altres, podrem gaudir 
del poema Amigues, poema col·lectiu per 
celebrar l’amistat. 
Ho podreu seguir a les xarxes del CC La 
Sagrera


