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Benvolgudes i benvolguts,

Encarem el que potser és el 25N més distòpic i, a la 
vegada, necessari dels darrers anys. La situació ha 
capgirat les diferents propostes de conscienciació i 
lluita que, any rere any, han dut a terme les entitats, 
serveis i equipaments del territori. Amb major 
presència virtual engeguem doncs el missatge que 
ens ha d’acompanyar cada dia de lluita activa i 
incontestable cap a totes les violències masclistes 
que patim.

La crisi Covid ha posat de manifest la importància 
que tenen les tecnologies a les nostres vides i les 
grans possibilitats que ofereixen de connectivitat 
i empoderament a persones de totes les edats i 
orígens. Però al mateix temps també ha deixat palès 
que el món digital està travessat per estructures 
socials, econòmiques, culturals i polítiques i, 
per tant, reprodueix les formes associades de 
discriminació de gènere i patrons patriarcals que 
donen lloc a la violència masclista offline.

Per això l’objectiu del 25N d’enguany se centra en 
posar èmfasi en combatre les violències que es 
produeixen en l’àmbit digital i de les xarxes socials.

El confinament també ha intensificat els abusos i 
la precarietat a les que s’han d’enfrontar alguns 
col.lectius, des de les dones convivents amb 
un maltractador, fins a aquelles en situació de 
vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió. Així doncs, 
el 25N també ha de servir per posar de manifest 
la necessitat de les cures, la interdependència de 
les persones i la importància de cuidar-nos com a 
comunitat.

Una vegada més, hem de clamar ben fort per 
totes les veus silenciades i contra tots els abusos 
que el patriarcat exerceix vers totes nosaltres, vers 
les dones trans, les persones racialitzades i els 
col·lectius invisibilitzats. Tal i com ha fet la comissió 
de Dones de Baró de Viver, enguany encarregades 
de redactar el manifest, reivindiquem la llibertat i 
els drets col·lectius per a tothom. Us convidem a 
participar a totes les propostes i a enfortir la nostra 
lluita cap a una societat FEMINISTA.  

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu

Manifest  
Elaborat per la Comissió de 
Dones de la Taula Comunitària 
de Baró de Viver

La Comissió de Dones de Baró de VIver de la 
Taula Comunitaria quiere conmemorar el 25N 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer dando a conocer la realidad de las 
mujeres del barrio: 
Las mujeres de Baró de Viver vivimos en un 
confinamiento perpetuo en un barrio aislado, 
pequeño y con pocos habitantes del distrito de 
Sant Andreu, donde la pandemia del machismo 
sigue estando muy extendida y sin apenas vacuna. 

Vivimos un confinamiento: 
En el que las mujeres estamos muy lejos de la 
realidad de los avances sociales por la igualdad 
de género. 
En el que la lucha por la violencia machista es un 
camino solitario y de silencio cómplice en el barrio. 
En el que vemos la violencia física en las propias 
calles y el miedo por nuestra propia integridad nos 
impide actuar. Todas sabemos que somos muchas 
las mujeres maltratadas en el barrio. 
En el que las ideas feministas no traspasan los 
muros del barrio. 
Y en el que las mujeres nos sentimos fuera de 
época y no en el siglo XXI. 

Nos educan desde pequeñas a ser sumisas y a 
sumergirnos en el machismo normalizado de la 
cultura del barrio. 
Mujeres y hombres repetimos los patrones que 
nos han enseñado y que socialmente se espera 
de nosotras/os. 



Somos un barrio con mucha 
diversidad cultural y la 
diferencia nos enriquece, pero 
no acaba de resolver la desigualdad de género. 
Los hombres del barrio se agrupan y retroalimentan 
de un discurso machista que les condiciona y no 
deja evolucionar y avanzar por el miedo al rechazo 
entre ellos mismos. Y que no deja a nuestros 
maridos salir de su identidad tradicional machista 
en sus hogares. 

La educación en las escuelas en temas de género 
no es suficiente para nuestras hijas e hijos si en 
casa no damos ejemplo y continuidad para que 
integren todas las ideas de igualdad. 
Sin una educación feminista de las madres y 
padres no habrá cambio social en nuestro barrio. 

Los recursos de atención y sensibilización 
llegan tarde y son insuficientes para atender las 
necesidades de Baró de Viver, ya que el arraigo del 
machismo es superior a otros barrios del distrito. 

Y durante el confinamiento por la Covid-19 y la 
actual situación de rebrote de la pandemia se ha 
acentuado esta realidad. Las mujeres estamos 
más vulnerables, más afectadas y sentimos 
que recae todo el peso de las dificultades sobre 
nosotras: el dejar los trabajos para el cuidado de 
las hijas/os porque nuestros salarios son inferiores, 
las primeras en ser despedidas, el cuidado de 
familiares y un largo etcétera.
El precio que pagamos las mujeres de Baró de 
Viver por la pandemia es demasiado alto y una 
muestra más de las injusticias que vivimos por ser 
mujeres. 

Y hoy salimos de nuestros muros para unir fuerzas 
y alzar nuestras voces para que todo el mundo nos 
oiga. Con el sentimiento de que NO ESTAMOS 
OLVIDADAS Y PODEMOS LUCHAR POR UNA 
NUEVA SOCIEDAD SIN DISCRIMINACIÓN 
NI VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Acte central 
del Districte 
de Sant Andreu

Dimarts 24 de novembre
Tot l’acte serà retransmès per streaming
18 h
Lectura del manifest redactat per la 
Comissió de Dones de la Taula Comunitària de 
Baró de Viver i actuació en línia de la coral de 
dones - performance Metoo de Sant Andreu, 
que interpretaran “Sense por”.
Es projectarà el vídeo recull del repte del 25 N 
impulsat pel Districte de Sant Andreu.
L’activitat es durà a terme  per streaming des de 
la Sala Andreu Cortinas de la seu del Districte. 

Fins el 25 de novembre
Repte “Sense por” 
Fes-te una foto amb el lema “Sense por” 
escrit al palmell de la mà i comparteix-la 
a les xarxes etiquetant altres cinc dones 
utilitzant les etiquetes #senseporchallenge, 
#25ndistrictesantandreu i el #nomdelteubarri. 
Durant la setmana del 25 de novembre omplirem 
les xarxes amb la nostra crida reivindicativa i 
teixirem una gran comunitat de suport i defensa 
feminista. 
Uneix-te al nostre repte! 
Més informació a barcelona.cat/santandreu. 

La façana de la seu 
del Districte de Sant Andreu 
s’il·luminarà de lila els dies 
24 i 25 de novembre 
de 18 a 21 h.



Dijous 5 de novembre
18.30 h

Visita guiada a l’exposició: Sobreviure 
als camps de maduixes: Explotació 
laboral i discriminació de gènere a les 
dues ribes de l’Atlàntic
Visita guiada a l’exposició amb el fotògraf del 
projecte, que ha estat fruit d’una investigació 
periodística per recollir i documentar diverses 
denúncies de jornaleres marroquines per 
explotació laboral, abús i agressió sexuals als 
camps de producció de fruits vermells de l’Estat 
espanyol i del Marroc. 

A les 19 h hi haurà la presentació de la 
investigació periodística sobre l’exposició. A 
càrrec de Maria Altimira, Quique Badia, David 
Meseguer i Pablo Tosco.
Lloc: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Cal inscripció prèvia a la 
web ccnavas.cat

Divendres 13 de novembre
17.30 h

Espectacle familiar: Dones valentes
En aquest espectacle ens endinsarem en la vida, 
trajectòria, aventures i desventures de dones 
invisibilitzades que han fet història i han deixat 
empremta.
Ho podreu seguir per les xarxes socials del Centre 
Cívic Bon Pastor.  
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor i Sensedrama Teatre

19 h

Concert en streaming: 
Duo Rubio-Franch
El Duo Rubio-Franch combina interpretacions 
atrevides, arriscades i plenes de vitalitat amb 
d’altres que alhora són de profunda i delicada 
sensibilitat musical. El seu treball “Agua & Vino” 
és el fruit d’una llarga trajectòria i de l’enriquiment 
personal i musical que els han aportat les 
experiències viscudes al llarg d’aquests anys. 
Ho podreu seguir al web del Casal de Barri Can 
Portabella. 

Dijous 19 de novembre
19 h

Concert temàtic 
de Corrandes són Corrandes
Concert de corrandes feministes. 
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular 
Sant Andreu
Organitzen: CMCP Sant Andreu i SCE La Lira
Imprescindible inscripció prèvia

Divendres 20 de novembre
19 h 

Concert: Ketekalles
Concert. Ketekalles és grup feminista no mixt 
que visibilitza el discurs de la dona i reivindica 
la presència de músiques als escenaris. Rumba, 
funk, hiphop, soul... La seva fusió sonora fa un 
viatge introspectiu que barreja l’àmbit personal 
amb el polític.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
Organitza: Centre Cívic Baró de Viver i Barcelona Districte Cultural
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS



Dilluns 23 de novembre
17.30 h

Taller: Coeducar és prevenir les 
violències de gènere
Taller de sensibilització en coeducació i perspectiva 
feminista adreçat a famílies i professionals de l’educació. 
Ho podreu seguir a través de la plataforma Zoom. 
Organitza: Coeducacció SCCL (cooperativa feminista de Sant 
Andreu)
Aforament ideal màxim de 20 persones. 

Dimarts 24 de novembre
17 h

Recital poètic del 25N
Recital de poesies a càrrec del grup poètic del 
Casal de Gent Gran Navas amb motiu del 25N. 
Activitat en streaming des de les xarxes del Centre 
Cívic Navas. 
Organitza: Casal de Gent Gran Navas. 

Dimecres 25 de novembre
Durant tot el dia

Trencant patrons: Dones en un món 
d’homes
Els diferents grups de l’entitat ens explicaran, 
a través de càpsules informatives al canal de 
YouTube de l’entitat, dades biogràfiques de dones 
rellevants en els seus respectius àmbits (escacs, 
tennis taula, sardanes, orfeó, ball...), un món on 
predominen els homes. Les veus en off seran de 
dones actives en aquestes disciplines. 
Lloc: Canal de Youtube SCELaLira https://
www.youtube.com/channel/UC_
nd84HiuA5JRpzNUNf4dzQ?view_as=subscriber 
Organitza: Societat Cultural i Esportiva La Lira

11 h

Acte reivindicatiu per una societat 
lliure de violències masclistes amb 
encesa d’espelmes a l’olivera i 
diversos elements com polseres i 
papallones que podrà agafar la gent. 
Lloc: Olivera al costat de la biblioteca Josep 
Barbero - Trinitat Vella.
Organitza: Grup de Dones Trinitat Vella.

13 h

Espai Musical 25 N
Què diuen les lletres de les cançons respecte de 
la violència masclista? Des de quina visió s’ha 
tractat sempre el tema? Esbrinem-ho.
Ho podreu seguir a través del Facebook del Casal 
de Gent Gran Bon Pastor. 
Organitza: Casal de Gent Gran Bon Pastor. 

17.30 h

Inauguració de l’exposició del Tapís 
col·laboratiu de les dones de Trinitat 
Vella contra la violència de gènere
El tapís s’exposarà el 25N des del balcó del 
Centre Cívic, amb l’objectiu d’homenatjar totes 
les dones de Trinitat Vella que lluiten per ser 
visibles, valorades, respectades....
Ho podreu seguir al Facebook del Centre Cívic 
Trinitat Vella
Organitza: Banc del Temps de Triniat Vella, Servei de 
Interculturalitat de Sant Andreu, Centre Cívic Trinitat Vella i Teixim 
i Xerrem. 
Acte gratuït amb aforament limitat de 30 persones, no cal reserva 
prèvia.



A les 18 h es desplegarà el tapís. 
Com hi puc participar? Fes un quadret de punt 
(mitja o ganxet) de 15 x 15 cm. Porta el teu 
quadret abans del 21 de novembre al Centre Civic 
Trinitat Vella. 
Ho podreu seguir per les xarxes del Centre Cívic 
Trinitat Vella
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella, Servei d’Interculturalitat del 
Districte de Sant Andreu, Banc del Temps Trinitat Vella i Teixim i 
Xerrem. 

18.30 h

Xerrada: La violència masclista als 
mitjans de comunicació i publicitat
Xerrada sobre la violència masclista als mitjans 
de comunicació i publicitat amb la Marisol Rojas, 
psicòloga especialista en violència i la Pilar Díaz 
del Grup de dones de la Trinitat Vella. Modera: 
Isabel Font
Ho podreu seguir per la plataforma Zoom. 
Organitza: PSC Sant Andreu

18.30 h

Fem escenari: Lectura del manifest i 
espectacle “De nosaltres, dues”
A primera hora podrem escoltar el manifest que 
ha preparat el grup @ultravioletalafem i veurem 
els curtmetratges sobre violències de gènere que 
han preparat i treballat el grup de joves de la Sala 
Garcilaso. Per finalitzar la tarda, podrem veure 
l’espectacle de la companyia NEMIN que han 
preparat per l’ocasió!
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Organitza: Espai Jove Garcilaso i Servei de Dinamització Juvenil 
de Sant Andreu. 
Aforament limitat, inscripció prèvia al web espaijovegarcilaso.org
 

Dijous 26 de novembre
13 h

Cinefòrum 25 N
Com cada dijous, proposem una pel·lícula en 
obert i gratuïta per a que tothom la pugui gaudir 
des de casa seva. Aquest cop, però, el tema 
central de la pel·lícula serà la violència, en totes 
les seves formes, que pateixen les dones pel 
simple fet de ser-ho.
Ho podreu seguir a través del Facebook del Casal 
de Gent Gran Bon Pastor. 
Organitza: Casal de Gent Gran Bon Pastor. 

18 h

Diàleg online: 25N, violència de 
gènere en context de conflicte 
ambiental
Els períodes de crisi acostumen a generar un 
augment en els índexs de violència de gènere. 
Quines violències reben les dones que viuen en 
situacions de conflicte ambiental? En aquest 
diàleg online comptarem amb la presència 
de la Laura Sabater, que ens presentarà 
l’estudi publicat recentment per l’UICN (Unió 
Internacional per la Conservació de la Natura) 
sobre “Violència de Gènere i vincles ambientals” 
i la Marusia López, representant de la Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras, qui ens 
explicarà la seva experiència en aquest projecte.
Cal inscripció prèvia a la web de la Fàbrica del Sol 
(https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/
inscripcions/). Gratuït
Organitza: Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu en 
col·laboració amb la Xarxa d’Aules Ambientals de Barcelona.



18 h

Fem Escenari: Peluquitas i concert 
El Pecado
Pel segon dia de Fem Escenari, on volem 
visibilitzar la paper de les dones en la cultura, 
ens acompanyarà el grup de @peluquitas.barcino 
que faran un taller per a joves i acabarem amb el 
concert del grup @elpecado.recs. 
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Organitza: Servei de Dinamització Juvenil de Sant Andreu i Espai 
Jove Garcilaso
Aforament limitat. Inscripcions al web 
espaijovegarcilaso.org. 

Divendres 27 de novembre
19 h

Teatre: Ritos de amor y guerra
Són senyores. I estan en lluita. En primera línia 
de foc. Amb sabates de taló i ungles postisses, 
amb ombra d’ulls blava i laca, molta laca... Un 
comando de senyores que han fet amb la bossa 
de la compra la seva cuirassa, que disparen 
croquetes com qui prem el gatell, que s’infiltren 
en les línies enemigues armades amb pals de 
fregar, amb escombres, amb plomalls... Són 
senyores. Són comando. Estan aquí per quedar-
se. Estan aquí per mostrar-se. Estan aquí per 
reivindicar-se. Estan aquí amb els seus rituals 
d’amor i de guerra, els que ens regalen cada dia... 
Els que cada dia ens salven. Són senyores. Són 
un comando. Són una. I som totes. A càrrec de: 
Comando Señoras. Espectacle dins del circuit 
Barcelona Districte Cultural.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Organitza: Barcelona Districte Cultural i Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
Gratuït. Aforament limitat. Reserva prèvia a través de 
www.canclariana.cat 

19 h

Fem escenari: Concert Banda x 1 dia
Vine a celebrar amb nosaltres la cloenda de 
les activitats organitzades des de l’Espai Jove 
Garcilaso en motiu del Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere. Aquesta vegada, volem 
finalitzar amb el grup @bandax1dia. 
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Organitza: Espai Jove Garcilaso i Servei de Dinamització Juvenil 
de Sant Andreu. 
Aforament limitat, inscripció prèvia al web espaijovegarcilaso.org

Diumenge 29 de novembre
18.30 h

Marxa Exploratòria per la Sagrera
Farem una marxa exploratòria per la Sagrera, el 
punt de trobada és a Jardins d’Elx, per tal de fer 
un recull dels carrers de la Sagrera que no són 
afins al urbanisme feminista.
Lloc: Jardins d’Elx
Organitza: 9 Urbanisme Feminista



Divendres 4 de desembre
De les 11 a les 13 h

Taller formatiu: La caixeta comunitària
Taller en que es reflexionarà sobre quin lloc ocupa 
actualment la perspectiva de gènere i intercultural 
al nostre entorn. Mitjançant la reflexió col·lectiva, 
es busca identificar claus per desenvolupar 
la nostra pròpia caixa d’eines comunitàries. 
Posarem en pràctica metodologies d’acció 
participativa, amb base als sabers que ens aporta 
el feminisme comunitari i l’educació popular, 
i la voluntat de generar espais per a un diàleg 
intercultural, emancipador i de coneixements en 
comú, d’utilitat per als nostres espais d’acció.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver. En cas de 
confinament, s’adaptarà a un format virtual. 
Organitza: Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, 
Barcelona Intercultural, Fundació APIP-ACAM i Centre Cívic i Espai 
de Gent Gran Baró de Viver.
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

CICLES I EXPOSICIONS

Fins el 20 de novembre
Cicle: Veus contra el masclisme
Cicle amb tallers virtuals i espectacles per 
reivindicar els feminismes i aprofundir en la lluita 
per una societat igualitària. 
Lloc: Ateneu L’Harmonia i xarxes socials d’aquest 
projecte. 

Del 3 al 21 de novembre
Creació-exposició del collage “25N 
Dia de l’Eliminació de les Violències 
vers les dones”
El Centre Cívic Sant Andreu proposa la creació 
d’un collage col·lectiu amb fotos que podreu 
enviar fins el 21 de novembre a activitatsccsa@
gmail.com. La setmana del 23 al 28 de novembre 
es publicarà al web la galeria amb els collages 
rebuts i a la sala d’exposicions del centre, una 
projecció.

Del 5 al 26 de novembre
Exposició: Sobreviure als camps 
de maduixes: Explotació laboral i 
discriminació de gènere a les dues 
ribes de l’Atlàntic 
L’exposició que us mostrem és fruit d’una 
investigació periodística que ha recollit i 
documentat diverses denúncies de jornaleres 
marroquines per explotació laboral, abús i 
agressió sexuals als camps de producció de 
fruits vermells de l’Estat espanyol i del Marroc. 



Les temporeres que s’han atrevit a alçar la veu 
clamen contra una impunitat que es nodreix de 
les desigualtats socioeconòmiques de la frontera 
nord-sud i de la discriminació de gènere. A càrrec 
de: Maria Altimira, Quique Badia, David Meseguer 
i Pablo Tosco.
Lloc: Centre Cívic Navas
Es podrà veure també a través del Facebook del Centre Cívic Navas. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 

Del 6 al 28 de novembre
Exposició: Violència masclista 
#desdecasa
Exposició de fotografia artística realitzada per les 
dones de Baró de Viver, que expressen a través de 
la fotografia i des de casa, què és per a elles i com 
veuen la violència masclista a la llar. A càrrec de 
veïnes de Baró de Viver i Luciérnagas Arte en Acción. 
La inauguració serà divendres 20 a les 18 h.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
Organitza: Grup de dones Temps de Dona del CC Baró de Viver.
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 

Del 16 de novembre 
al 30 de desembre
Exposició: Enfocades
Una desena de dones magrebines de la Trinitat 
Vella han participat en un taller de llenguatge 
fotogràfic impartit per l’Associació SUDS amb 
l’objectiu de treballar la seva identitat, els seus 
interessos i com volen representar-se. El resultat 
són una trentena de fotografies que es poden 
veure en forma d’exposició. 
Ho podreu veure al web del Centre Cívic Bon Pastor
Organitza: Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, 
Associació Suds i Centre Cívic Bon Pastor. 
Servei d’interculturalitat/ Associació suds/ Centre civic Bon Pastor

Del 17 al 27 de novembre
Cicle virtual: Si no puc ballar, 
no és la meva revolució
Creem una playlist de cançons que ens faran 
ballar i que, a més, contindran potents lletres per 
a intentar conscienciar la gent d’una cosa tan 
“radical” com que les dones tenim dret a viure 
en llibertat.
Ho podreu seguir al web i les xarxes del Centre 
Municipal de Cultura Popular Can Galta.

Del 24 al 27 de novembre
Informació i recursos en línia: 
25 N. SEMPRE VIVES. 
Informació i recursos en línia per a la visibilització 
i denúncia de la violència masclista. 
Es podrà seguir a través de les xarxes socials 
del Centre Cívic La Sagrera. 
Organitza: Centre Cívic La Sagrera. 

Del 25 de novembre 
a l’11 de desembre
Exposició d’aquarel·les 25 N: 
Flors de color LILA. 
Exposició de pintura amb la tècnica d’aquarel·la 
al Casal Gent Gran Navas amb motiu del Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere. 
Lloc: Casal Gent Gran Navas
Organitza: Grup A Casal Gent Gran Navas. 
Exposició gratuïta i oberta a tothom que es podrà visualitzar 
des del carrer. 



Directori virtual Directori virtual 
dels equipamentsdels equipaments

Centre Cívic 
Navas

 ccnavas
 @CCNavas
 @NavasCC

www.ccnavas.cat 

Centre Cívic 
La Sagrera – 
La Barraca

 cclasagrera_labarraca
 @cclasagrera
 @CCLaSagrera

barcelona.cat/cclasagrera

Centre Cívic 
Sant Andreu

 ccsantandreu
 @CentreCivicSantAndreu
 @CCSAndreu

barcelona.cat/ccsantandreu

Centre Cívic 
Bon Pastor

 @ccbonpastor
 @ccbonpastor
 @CCBonPastor

barcelona.cat/ccbonpastor

Centre Cívic 
Can Clariana 
Cultural

 canclariana
  @CanClarianaCultural
 @Can_Clariana

barcelona.cat/cccanclariana 

Centre Cívic 
Trinitat Vella

 @cctrinitatvella
 @Centre Cívic Trinitat 

Vella
 @CCTrinitatVella

barcelona.cat/cctrinitatvella 

Centre Cívic 
Baró de Viver

 ccbarodeviver
 @CCBarodeViver
 @ccbarodeviver

barcelona.cat/ccbarodeviver 

Casal de Barri 
Can Portabella

 @canportabella_cb
 @canportabella

www.canportabella.cat

SANT ANDREU 
Associació de Dones Pal·las 
Atena    
Associació Ciutadana pels 
Drets de les Dones
Centre Cívic de Sant Andreu
Ateneu L’Harmonia 
Biblioteca Ignasi Iglesias – 
Can Fabra 
Centre de Formació de 
Persones Adultes Pegaso
Societat Cultural i Esportiva 
La Lira 
Casal de barri Can Portabella 
Espai Josep Bota 

LA SAGRERA
Associació de Dones Mirada 
de Dona 
Centre Cívic la Sagrera 
“La Barraca”
Espai Jove Garcilaso i Servei 
de Dinamització Juvenil
Associació de Veïns i Veïnes 
de La Sagrera 
Ventijol
Casal de barri Torre 
de La Sagrera 

CONGRÉS INDIANS
Centre Cívic Can Clariana 
Cultural

BARÓ DE VIVER 
Centre Cívic i Espai Gent Gran 
Baró de Viver
Servei de Dinamització Juvenil 
Baró de Viver
Comissió de dones Baró de 
Viver - Taula Comunitària de 
Baró de Viver 
Fundacio APIP-ACAM
La Tireta Salut Comunitaria
Sinergics

Entitats i serveisEntitats i serveis

BON PASTOR 
Centre Cívic de Bon Pastor 
Biblioteca Bon Pastor
Servei de Dinamització 
Juvenil Bon Pastor
Casal Gent Gran Bon Pastor 

TRINITAT VELLA
PIAD Districte de Sant Andreu 
Grup de Dones Trinitat Vella
Banc del temps Trinitat Vella
Servei d’acompanyament i 
foment del voluntariat
Centre Cívic de la Trinitat Vella
Servei de Dinamització 
Juvenil Trinitat Vella 
Teixim i Xerrem

NAVAS  
Centre Cívic de Navas
Pla Comunitari de Navas
Casal gent gran de Navas

Altres 
Servei d’Interculturalitat del 
Districte de Sant Andreu
Servei de Dinamització 
Juvenil Franja del Besós
PSC Sant Andreu 
Aula Ambiental del Districte 
de Sant Andreu 
Coeducaccio SCCL
Sensedrama Teatre
Dona Cançó
Coral performance Metoo
Aula Ambiental del Districte 
de Sant Andreu
Urbanisme feminista
Associació Suds



@bcn_santandreu
@districtesantandreu
Districte de Sant Andreu

barcelona.cat/santandreu

Casal de Barri 
Congrés-Indians

 @CasalCongresIndians
 @CasalCongrsIndi

www.barcelona.cat/
casalsdebarri/congresindians 

Casal de Barri 
Torre de 
La Sagrera

 @torrelasagrera
 @TorreLaSagrera
 @TorreLaSagrera

torrelasagrera.org 

La Lira

 @scelalira
 @SCELaLira
 @SCELaLira 

scelalira.cat 

Ateneu 
L’Harmonia

 @ateneuharmonia
 @ateneu.lharmonia
 @AteneuHarmonia 

ateneuharmonia.cat

Centre Municipal 
de Cultura 
Popular 
Can Galta

 @cmcpsa_cangalta
_cremat

 @Cmcpsa 
Can Galta Cremat

 @CMCPSA
ajuntament.barcelona.cat/
santandreu/centre-cultura-
popular

Espai Jove 
Garcilaso

 @espaijovegarcilaso
 @EJGarcilaso
 @EJGarcilaso

espaijovegarcilaso.org

Casal de Gent 
Gran Bon Pastor

 @cggbonpastor

Casal de Gent 
Gran Navas

 Casal Gent Gran Navas


