EL NADAL DE

�a�t �nd�eu
Programa d’activitats 2020/2021

Benvolgut
veïnat,

Amb l'arribada del fred ja se sent cada cop
més a prop el Nadal, que enguany serà més
especial que mai. Després d'un 2020 tan
difícil com el que hem viscut per la situació de pandèmia, enguany les reunions
familiars seran més complicades i s'hauran
de fer amb unes mesures de prevenció
amb les quals no ens havíem trobat mai.
Tot i això, aquestes trobades seguiran sent
el centre d'aquestes Festes, encara que es
facin amb la màxima de "distància, mans,
mascareta i ventilació" sempre present.
Canteu, gaudiu i tingueu un Nadal feliç,
en companyia de les persones que estimeu.
Aquests també seran dies per sortir al
carrer per tal de fer-nos amb els regals que
volem donar a la nostra gent i gaudir de
les llums característiques que engalanen
els carrers, donant suport el comerç de
proximitat del qual tenim la sort de gaudir
als nostres barris. Uns establiments que, a
banda de qualitat i confiança, ens donen
seguretat i companyia al llarg de tot l'any.
Per tal que aquest Nadal tan diferent
continuï mantenint aquest esperit de
germanor i alegria que impregna aquests
dies, el Districte de Sant Andreu, els
equipaments i els comerciants dels set
barris han preparat tot un seguit d'activitats que podeu descobrir amb aquest
llibret. Esperem que en gaudiu.
Bon Nadal i Feliç 2021 a tothom!
Lucía Martín, regidora
del Districte de Sant Andreu
Montse Benedí, presidenta del Consell
Municipal del Districte de Sant Andreu

Bústies
reials

Del 28 de desembre
al 5 de gener
Baró de Viver
CC Baró de Viver
(c. de Quito, 8-10)

Bon Pastor
CC Bon Pastor
(pl. de Robert Gerhard, 3)
El Congrés i els Indians
CC Can Clariana Cultural
(c. de Felip II, 222)
La Sagrera
CB Torre de La Sagrera
(c. de Berenguer de Palou, 64)
Navas
CC Navas
(ptge. del Doctor Torent, 1)
Sant Andreu
Seu del Districte
(pl. d’Orfila, 1)
Trinitat Vella
CC Trinitat Vella
(c. de Foradada, 36)

�aró de �iver
Casal de Nadal

Espai per a infants de 4 a 12 anys on gaudir
de diverses activitats artístiques per passar un
Nadal diferent. Inscripció gratuïta per franges
horàries i dies independents. Únicament inscripció d'una sessió per dia.
 23, 28, 29 i 30 de desembre, de 17 h a 18 h
o de 18 h a 19 h
Centre Cívic Baró de Viver (c. de Quito 8-10)
Organitza: CC i EGG Baró de Viver i Nova
Comissió de Festes de Baró de Viver

Música!

Christmas Rocks amb A Grup Vocal i La Jarra
Azul. L’espectacle amb les millor cançons de
Nadal per rebre el Pare Noel ben carregats
d’energia. Un concert ple d’estils diferents i
molt moviment on les nadales prenen protagonisme.
 Divendres 18 de desembre, 18 h
Centre Cívic Baró de Viver (c. de Quito 8-10)
Organitza: CC i EGG Baró de Viver i Nova
Comissió de Festes de Baró de Viver

Connecta’t al Nadal!

A partir d’una sèrie de reptes en línia escalfarem
motors per endinsar-nos en un Nadal “estratosfèric” amb què tots estem connectats.
Reptes:
• Nadales i poesia: els nens de l’escola Esperança, que tradicionalment venien a compartir nadales amb la gent gran seran desafiats
a fer-ho ara de manera telemàtica, perquè
arribin a totes les llars de la gent gran.
• Decorem el Nadal: pessebres originals, decoracions artesanals, modernes, "minimals",
indumentàries nadalenques… Tot serà ben
rebut. Envia la teva foto i formarà part d’una
gran decoració virtual col·lectiva.
• La Xarxa dels desitjos: fotos i vídeos amb
els teus millors desitjos per al nou any tan
esperat, el 2021.

Si us voleu sumar a qualsevol dels reptes,
podeu enviar les vostres fotos i vídeos al
whatsapp del Centre Cívic i Espai de la Gent
Gran (60427 14 66).
 Del 14 al 18 de desembre
Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de
Viver (c. de Quito 8-10)
Organitza: EdGG Baró de Viver

El gran joc de Nadal

Trobada via zoom on passar una bona
estona tots plegats fent dinàmiques i jocs
de temàtica nadalenca amb un brindis
col·lectiu final. Si ets dels que s'anomenen i
consideren gent gran i vols participar posa’t
en contacte amb nosaltres:
Whatsapp: 604 271 466
/ Telèfon: 932 565 097
i us enviarem l’enllaç.
 Dimecres 16 de desembre a les 17.30 h
Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró
de Viver (c. de Quito 8-10)
Organitza: CC i EGG Baró de Viver i Nova
Comissió de Festes de Baró de Viver

El tió de Nadal amb
Espectacles Corderroure
Un pastoret molt entranyable, a qui tothom
diu: caganer, ens explicarà les seves peripècies per cuidar el tió de Nadal. Com li dona
de menjar, què beu, com n’és de necessari a
l’escalfor d’una llar, quines cançons li canta
cada nit… en definitiva, un magnífic tutorial
per posar-ho en pràctica a casa!
 Dissabte 19 de desembre, 17 h
Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de
Viver (c. de Quito 8-10)
Organitza: CC i EGG
Baró de Viver i
Nova Comissió
de Festes de
Baró de
Viver

Xmas LOL

Competició en línia del joc League of
Legends, amb premis per als guanyadors/es.
Inscripcions: ejovesbdv@gmail.com
 Dimarts 22 i dimecres 23 de desembre,
16.30 h
 L’activitat es desenvoluparà de forma
virtual
Organitza: E-joves Baró de Viver amb la col.laboració de la Taula Comunitària i Centre Cívic
de Baró de Viver.

�on �astor

�l �ongrés i
els �ndians
El senyor Botiguer
Botiguer

 Dissabte 12 de desembre, a les 11.30, 12.15,
13, 18,18.45 i 19.30 h.
Plaça del Congrés
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona

Mesieu Moustache

Taller de tions

Tió

Espectacle de varietés

Mesieu Moustache, presentador del seu propi
circ, ens vol meravellar amb el gran número que
l’ha fet famós arreu del món. Mentre va superant
les dificultats que té, ens presenta nous personatges i els seus famosos números!
 Divendres 18 de desembre, 17.30 h
Centre Cívic Bon Pastor
(pl. de Robert Gerhard, 3)
Organitza: CC Bon Pastor

Un tió molt especial que compleix amb totes
les mesures de prevenció contra la covid-19.
No cal que el piquis, enguany arriba amb unes
orelles gegants per poder escoltar com cantes
o piques de mans i et cagarà un regal a canvi.
 Dimarts 22 de desembre, 17 h
Carrer de Sant Adrià
Organitza: Associació de Comerciants Bon Pastor

La senyora Serafina
Botiguer

 Dimecres 30 de desembre, a les 11.30,
12.15, 13, 18,18.45 i 19.30 h
Carrer de Sant Adrià, al costat del metro del
Bon Pastor
Organitza: Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona

Taller de tions de fusta en el qual els infants
podran transformar i personalitzar una soca
perquè es converteixi en el seu tió de Nadal. A
cada participant se li proporcionarà un tros de
fusta d'alzina o roure preparat per muntar i un
sobre individual, prèviament desinfectat, amb
el material necessari per a l'activitat.
 Divendres 18 de desembre, 17 h
Plaça dels Indians
Organitza: Unió de Botiguers de Congrés-Indians

Gaudeix del nostre tradicional espectacle
de Varietés de forma en línia! Connecta't
amb nosaltres a través de les xarxes socials
i consulta’ns qualsevol dubte que tinguis a
congresindians@bcn.cat
 Dissabte 19 de desembre, 18 h
 L’activitat es desenvoluparà de forma
virtual. Segueix-la a les xarxes del casal
(Twitter, Facebook i Instagram).
Organitza: Casal de Barri de Congrés-Indians

Casal de Nadal (en línia)

Enguany uneix-te al nostre Casal de Nadal en
línia! Cada dia penjarem activitats per als més
petits a casa; cuina, manualitats, jocs i un munt
d’entreteniments dels quals podràs gaudir al teu
ritme. No cal inscripció prèvia, només assegurar-te que ens segueixes a les xarxes socials!
 Del 28 de desembre al 6 de gener
 L’activitat es desenvoluparà de forma
virtual. Segueix-la a les xarxes del casal
(Twitter, Facebook i Instagram).
Organitza: Casal de Barri de Congrés-Indians

Fanalets per la cavalcada

Vine a construir fanalets amb nosaltres
per poder-los lluir el dia de la cavalcada de
Congrés-Indians. Donem la benvinguda als reis
mags i omplim els carrers de llum!
 Dilluns 4 de gener, 17 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural
(c. de Felip II, 222)
Organitza: CC Can Clariana Cultural

La Sagrera

Concert amb Cesk
Freixas

Exposició de Nadal

Exposició de treballs de l'alumnat del taller
de pintura a l’oli amb motiu del Nadal 2020,
a través de les finestres del casal del carrer
Garcilaso.
 Del 14 de desembre al 8 de gener
Organitza: CGG La Palmera

Pòquer de iaies

Judit Fuster i Anna Montserrat s’han ajuntat
i els focs han esclatat! Un còctel d'humor i
màgia on es trenquen tots els esquemes, són
dones, són de la tercera edat, independents i,
de fet, són parella. Amb tots aquests ingredients la diversió està garantida! El nostre
missatge és empoderar la dona i visibilitzar
l'homosexualitat de les dones i reivindicar que
les persones grans no són un moble vell, sinó
una obra d’art treballada dia a dia. Mitjançant
la màgia i l’humor rebeu aquest missatge de
valor, amb tot l’amor.
 Dimarts 15 de desembre, 18.30 h
Casal de Barri Torre de La Sagrera
(c. de Berenguer de Palou, 64)
Organitza: Dona cançó i Districte de Sant
Andreu

XMas Market

Disseny emergent, moda vintage, segona mà, vinils, joieria, il·lustració i productors locals km 0.
 Del 17 al 19 de desembre, comença a les 11 h
Nau Bòstik (c. de Carrer Ferran Turné, 11)
Organitza: Two Markets i Nau Bòstik

Una oportunitat per compartir de prop la
música d’un dels cantautors catalans amb
més projecció actualment. Deixeu-vos portar
per una univers sonor ple de lírica, guitarres i
elements més electrònics.
 Dimecres 9 de desembre, 20 h
Casal de Barri Torre de La Sagrera
(c. de Berenguer de Palou, 64)
Organitza: Torre de la Sagrera, ICUB i Cases
de la Festa

Dansa

Concert Clàssic

Dinamització TikTok

“Still Life, entre el passat i el present”, amb
Adriana Alcalde
 Divendres 11 desembre, 18 h
Parròquia Crist Rei
Organitza: CC La Sagrera “La Barraca”

 Dissabte 19 de desembre, a les 11.30, 12.15 i 13 h
Plaça dels Jardins d’Elx
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona

 Dissabte 19 de desembre, a les 18, 18.45 i
19.30 h
Plaça dels Jardins d’Elx
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona

Jam Session de Nadal
amb la Jazz Class

Concert de jazz a càrrec de la Federació
Catalana de Jazz Clàssic. Cal reservar entrada
enviant un correu electrònic a info.espai30@
gmail.com. Preu de l'entrada: 6 euros
 Dissabte 19 de desembre, 19 h
Espai 30 - Ateneu Sagrerenc (c. d'Hondures, 30)
Organitza: Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

Fira de Nadal
d’artesania d’autor

La proposta sorgeix per la motivació de les
mateixes artesanes de promoure l’artesania, el
treball d’autor, del Menjador ca la Rosa com a
promoció de la compra de circuit curt i en concret la produïda al districte de Sant Andreu, dels
seus barris i els seus voltants, i de la voluntat de
la Bostik per difondre l’art i la capacitat de les
artistes locals i promoure l’espai com a un espai
de trobada de les veïnes del districte. Per entrar a
la fira s'hauran d'aportar aliments i/o una joguina
de segona mà en bon estat i no bèl.lica.
 Diumenge 20 de desembre, des de les 10 h
Nau Bòstik (c. de Carrer Ferran Turné, 11)
Organitza: Menjador de ca la Rosa

Recital poètic

Muntatge audiovisual (vídeo): recital poètic a
càrrec del taller de poesia del CGG La Palmera
amb motiu del Nadal 2020.
 Dilluns 21 de desembre, 11 h
 L’activitat es desenvoluparà de forma
virtual al perfil de Facebook del Casal
Organitza: CGG La Palmera

Concert amb Jaume Barri

Ha arribat l’hora de ballar, cantar i gaudir d’aquest
concert d’un dels animadors infantils amb més
trajectòria. Una proposta en dates nadalenques
per a tota la família. Es tracta d’un espectacle
d’animació participatiu en el qual, mitjançant tot
tipus d’estils musicals, es convida el públic a ballar
en diferents formats tot potenciant les relacions
entre les persones. Perquè ara més que mai ens
mereixem compartir moments i riures!
 Dimecres 23 de desembre, 12 h
Casal de Barri Torre de La Sagrera
(c. de Berenguer de Palou, 64)
Organitza: Torre de la Sagrera, ICUB i Cases
de la Festa

Nadales amb guitarra

Muntatge audiovisual: vídeo de nadales
a càrrec del taller de guitarra del Casal de
Gent Gran La Palmera.
 Dilluns 28 de desembre, 11 h
 L’activitat es desenvoluparà de forma
virtual.
Organitza: CGG La Palmera

�avas

Panera de Nadal

Sorteig de 2 paneres de Nadal amb productes que
cedeixen les botigues associades, amb els tiquets
de compra de les botigues associades.
 Sorteig: 22 de desembre
Botigues associades a l’Eix Maragall
Organitza: Eix Maragall

Guarnim el Casal!

Decoració de l’arbre de Nadal amb els motius
nadalencs treballats a la classe de manualitats i
muntatge del pessebre amb les figures treballades a
la classe d’aquarel·la.
 Dilluns 14 de desembre, 17 h
Casal de Gent Gran de Navas (c. de Capella, 14)
Organitza: CGG Navas

Tall audiovisual Nadales

Vídeo amb nadales a càrrec del grup de Coral
del Casal GG Navas
 Dimarts 15 de desembre, 17 h
 L’activitat es desenvoluparà de forma
virtual
Organitza: Grup de Coral del CGG Navas

Tiona solidària

La Minúscula ens han portat una tiona amb
regals per als infants de Navas! “Caga tió,
avellanes i torró, no caguis arengades que
són massa salades, caga torrons que són més
bons!” Aquest espectacle forma part del Tió
Solidari, la recaptació de l’espectacle és
destinarà a l’organització a La Marató de TV3
destinada a la covid-19.
Centre Cívic Navas / Streaming
 Dijous 17 de desembre, 18 h
Organitza: CC Navas

Concert de l’Orquestra
de Cambra Catalana

Una nova oportunitat per escoltar la formació de
corda, dirigida per Joan Pàmies. Joves intèrprets
al costat d’una plantilla estable de professionals
de prestigi; que col·laboren amb solistes novells
del país al costat d’altres noms ja consagrats. El
seu extens repertori abasta totes les èpoques i
compositors, però amb una atenció especial a la
interpretació i divulgació de la música catalana.
Centre Cívic Navas / Streaming via Facebook
 Dijous 17 de desembre, 18 h
Organitza: CC Navas

Galetes per un Nadal
més sostenible

Aprendrem a fer unes delicioses galetes nadalenques que, a part de ser boníssimes, decoraran
casa nostra en aquestes dates senyalades. Tot
això amb una mirada sostenible per gaudir
d’aquestes festes tot reduint el nostre consum
i per tant els nostres residus! A càrrec d’Alícia Orellana de “La Mamma Alícia”.

 Dimarts 22 de desembre, 18 h
 L’activitat es realitzarà de forma virtual. Cal inscripció prèvia.
Organitza: CC Navas i Aula Ambiental del
Districte de Sant Andreu

Carbonara musical

La soprano Romina Krieger i la pianista Olga
introdueixen ens introduexen en un saborosa
recepta amb aquest recital-recepta de cants de
Nadal i cuina.
 Dimecres 23 de desembre, 18 h
Centre Cívic Navas (ptge. del Dr. Torent, 1)
Organitza: CC Navas

Sant Andreu
Exposicions Fabra
i Coats: Centre d’Art
Contemporani de
Barcelona

Coses que les coses diuen. Comissariada per
Latitudes (Mariana Cánepa i Max Andrews). Amb
obres d'Adrià Julià (1974, resident a Barcelona i
Bergen), Annette Kelm (1975, resident a Berlín),
James N. Kienitz Wilkins (1983, resident a Nova
York), Sarah Ortmeyer (1980, resident a Viena),
Eulàlia Rovira (1985, resident a Barcelona), Francesc Serra i Dimas (Barcelona, 1877 - 1967), Stuart
Whipps (1979, resident a Birmingham i Newlyn) i
Haegue Yang (1971, resident a Berlín i Seül), a més
de coses significatives procedents del fons de l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats.
To llengua boca. Comissariada per Anna Manubens. Exposició coproduïda pel CA2M Centro de
Arte Dos de Mayo i Fabra i Coats: Centre d'Art
Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació.
to llengua boca aplega gran part de la producció audiovisual de Wendelien van Oldenborgh (Rotterdam,
Països Baixos, 1962) per a la primera presentació
retrospectiva del seu treball a escala internacional.
 Del 17 d’octubre al 17 de gener
Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani
Organitza: Centre d'Art Contemporani

Paneres exposades

Cada associat té una panera amb productes de
l'associació i un talonari per repartir entre els
seus clients que entraran al sorteig de totes les
paneres.
 De l’1 al 17 de desembre. Sorteig el 18 de
desembre.
Comerços associats a Sant Andreu Nord
Comerç
Organitza: Sant Andreu Nord Comerç

Si l’encertes, l’endevines!

Busca el codi QR al comerç associat i participa al concurs més divertit de Sant Andreu.
Endevina quina frase feta s’amaga a les
imatges que trobaràs.
 Dissabte 5 de desembre, 10 h
Comerços associats a l’Eix comercial de
Sant Andreu
Organitza: Eix Sant Andreu i Consorci de Normalització Lingüística - Delegació de Sant Andreu

L’arbre que ens dona caliu
Vine i penja un missatge de Nadal a tots els
companys i les companyes que aquest any no
has pogut veure tant com t’hauria agradat.
 A partir de dijous 10 de desembre
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés (c. Gran de
Sant Andreu, 467. Passatge interior)
Organitza: CGG Mossèn Clapés

El poema de Nadal,
de Sagarra,
amb Valentí Maymó

Valentí Maymó porta l'SCE La Lira el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra.
Un acte en petit format, amb una 1 hora
de durada, per tancar l’any 2020 amb
aquesta actuació tan especial. L’acte és
totalment gratuït i és necessària reserva
prèvia.
 Dissabte 12 de desembre, 19 h
SCE La Lira (c. de Coroleu, 15)
Organitza: SCE La Lira

Per Nadal vine a vestir
de gala el Casal

Activitat per decorar la terrassa del pati
del Casal Bascònia amb motius nadalencs
amb la col·laboració de les veïnes i veïns
del barri.
 Del 14 al 18 de desembre a les 12.30 h
Casal de Gent Gran Bascònia
(c. de Bascònia, 42)
Organitza: CGG Bascònia

Concert de Nadal

Concert a càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana. Intèrprets: Laia Barberà, arpa; Clara
Agustí, Natalia Borysiuk, Francina Moll i
Mireia Puigmal, violins, i Elisabetta Renzi,
violoncel. Orquestra infantil i juvenil Do
d’acords. Orquestra de Cambra Catalana.
Joan Pàmies i Pablo Pérsico, direcció.
 Dilluns 14 de desembre, 19 h
SAT! Sant Andreu Teatre
(c. de Neopàtria, 54)
Organitza: Districte de Sant Andreu

Pessebre de Can Galta

Aquest any canviem el format del pessebre perquè tothom en pugui gaudir tot
passejant pel carrer.
 Dijous 17 de desembre, 17 h
Centre Municipal de Cultura Popular Sant
Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Organitza: CMCPSA

Òpera amb tu:
Espectacle interactiu

Òpera amb tu és un espectacle interactiu d’iniciació a l’òpera que neix del desig
d’apropar la lírica al públic i d’alliberar-la del
clixé de ser un gènere elitista.
 Dissabte 19 de desembre, 12 h
Centre Municipal de Cultura Popular Sant
Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Organitza: CMCPSA

Plou i fa dol

Un conte amb titelles i ombres xineses que
parla de la pèrdua i del dol d’una forma dolça i
propera. A càrrec d’Ada Cusidó. Edat: a partir
de 5 anys. Cal inscripció prèvia a partir del 9 de
desembre a la biblioteca, per telèfon o correu
electrònic. Places limitades
 Dissabte 19 de desembre, 11 h
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
(c. del Segre, 24-32)
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra

Per Nadal, cuina
a casa amb el Casal
Taller de cuina
 Dilluns 21 de desembre, 12 h
Casal de Gent Gran Bascònia
(c. de Bascònia, 42)
Organitza: CGG Bascònia

Butlletí especial de Nadal
Gaudeix d’un butlletí especial de Nadal ple de
sorpreses: trucs pràctics, manualitats, receptes,
entrevistes i molt més.
 Dilluns 21 de desembre, 12 h
 L’activitat es desenvoluparà de forma
telemàtica al perfil de Facebook del Casal
Organitza: CGG Mossèn Clapés

Nadales per
als més menuts

Un concert per als més petits de la casa amb
un repertori de nadales tradicionals catalanes
i d’arreu del món adaptat a les necessitats i
sobretot a l’exigència dels més menuts. Un
espectacle per gaudir amb tota la família i amb
un muntatge de proximitat en el qual els músics
i el públic comparteixen escenari.
 Dimecres 23 de desembre, a les 16.30h,
17.30, i 18.30 h i dijous 24 de desembre, a les
10.30, 11.30 i 12.30 h
SAT! Sant Andreu Teatre (c. de Neopàtria, 54)
Organitza: SAT!

CREA EL TEU JOC

Taller orientat a nenes i nens de 6 a 10 anys per
veure i entendre com s’estructura un videojoc i poder
dissenyar-ne un. El taller és físic, no es fan servir
pantalles. Anirà a càrrec de talleristes especialitzats en
Mario Bros Maker. Els nens i nenes inscrits han de
portar el material següent: cola, tisores, retoladors i
alguna disfressa. Cal inscripció prèvia a través del
web de la biblioteca.
 Dimecres 23 desembre, 17 h
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Clinc!

Fruit dels anys d’experimentació amb el llenguatge de
les bombolles de sabó i altres estructures tensioactives,
neix aquest muntatge creat i dirigit per Pep Bou. Clinc!
simbolitza el canvi d’actitud que tenen les persones quan
deixen de veure la vida de forma pessimista; quan decideixen contemplar la bellesa de l'entorn i començar
a cooperar en lloc de viure de forma aïllada.
 Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener,
17.30 h
SAT! Sant Andreu Teatre (c. de Neopàtria, 54)
Organitza: SAT!

L’Explorador de botigues

 Dilluns 28 de desembre, a les 11.30, 12.15 i 13 h
Plaça d’Orfila
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament
de Barcelona

EstàsON. Stop Motion

Silenci... càmeres... i acció!! Ens convertim en
artistes de l'stop motion per crear un spot amb
un missatge per a Nadal!
 Dilluns 28 de desembre, 17 h
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can
Fabra i Cibernàrium

El paseante

 Dilluns 28 de desembre, a les 18, 18.45 i 19.30 h
Plaça d’Orfila
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament
de Barcelona

EstàsON. Room Scape

Ciència, tecnologia, matemàtiques... disciplines que ens permeten explicar l’evolució
i progrés de la societat i entendre també com
prediuen els problemes que hem de trobar i
posar-hi solució.
 Dimarts 29 de desembre, 17 h
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can
Fabra i Cibernàrium

EstàsON. Art bot

Fabricarem el nostre propi robot motoritzat i,
a més, serà artista!! Ens iniciarem en la robòtica, descobrirem l’art vinculat a la ciència i
ens divertirem creant una obra d’art.
 Dimecres 30 de desembre , 17 h
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can
Fabra i Cibernàrium

EstàsON.
Robots en acció

Per què la robòtica és clau? Perquè ens permet
avançar en l’àmbit de la salut o el medi ambient? Com?
 Dijous 31 de desembre, 17 h
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias - Can
Fabra i Cibernàrium

�a Fàbrica dels �eis

Per Nadal, la Fàbrica de Reis d'Orient torna a
omplir el recinte de Fabra i Coats amb llums
i colors. La Fàbrica estarà en marxa mentre
feu la visita i, per això, podreu entreveure a
través de les finestres de la façana principal
com treballa el personal i les grans màquines
que fa servir. Podreu aprofitar també per visitar
l'Oficina de Correus en la qual s'atendran els
infants que vulguin lliurar les cartes als reis.
Passeu després pel magatzem de joguines per
veure els regals ja acabats i ordenats mentre es
guarden abans de ser repartits per Ses Majestats
els Reis d'Orient la nit del 5 de gener. Sant An-

ChampiFest: Festa
familiar de cap d’any

Festa familiar de cap d’any amb espectacle
precampanades i dinamització musical de fi
de festa.
 Dijous 31 de desembre, 10.30 h
Plaça d’Orfila
Organitza: CMCPSA, amb la col·laboració
de les entitats de Can Galta i el Centre Juvenil Sant Andreu

Haima reial

Vine a portar la teva carta a l’autèntica haima
reial de Sant Andreu de Palomar.
 Del 2 al 4 de gener, d’11 a 14 i de 16 a 20 h
Plaça del Comerç
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu i
Comissió de Festes de Sant Andreu

Sorteig d’una
bicicleta elèctrica

Aconsegueix els teus vals en cada compra del
comerç associat i entra al gran sorteig d’una
bicicleta elèctrica!
 Del 26 al 30 de desembre
Comerços associats a l’Eix Comercial de Sant
Andreu
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu i
Barcelona Comerç

dreu ofereix una àmplia xarxa de comerços de
proximitat que no et pots perdre durant la teva
visita a la Fàbrica de Reis. A prop del recinte
Fabra i Coats pots gaudir dels comerços del
carrer Gran de Sant Andreu i de les rambles de
Fabra i Puig i de l'Onze de Setembre. Gaudeix
de les botigues úniques de regals i roba o dels
establiments de qualitat.
 Del 28 al 31 de desembre i del 2 al 4
de gener, de 17 a 21 h
Recinte Fabra i Coats
Organitza: Districte de Sant Andreu

Solstici d'hivern

Estem a punt de començar una època molt
bonica... D’acollida, de caliu, d’agraïment als
nostres vincles més propers, i preparar-nos per
tancar un any més. Els dies es tornen més curts
i les nits més llargues, fa fred i això ens convida
a passar més estones escalfadetes, llegint un bon
llibre, escoltant musica, dibuixant... parlem del
solstici d’hivern i volem fer-te una invitació...
celebrem-ho amb un solstici estampat!
Amb la Marina Saez et convidem a fer un relat
participatiu, bastat en l’imaginari folk de llegendes catalanes, mitjançant estampació dactilar!
Entre totes crearem les pàgines d'aquest relat des
de casa i tot plegat formarà part d'una publicació
digital d'allò més acolorida!
Com hi pots participar?
Mira el vídeo i segueix les instruccions que
ens proposa la Marina! Trobaràs les cinc
plantilles per participar (al final de la pàgina
on posa "Annexes"). Envia la teva creació a
activitatsccsa@gmail.com i participa!
 Del 2 al 21 de gener
L'activitat es desenvoluparà de manera virtual.
Busca la informació a la web del Centre Cívic.
Organitza: CC Sant Andreu

�rinitat �ella
Aconsegueix
el teu calendari!

Els comerciants associats han realitzat un
calendari per regalar a la gent del barri
 Durant el mes de desembre, fins a exhaurir
existències
Comerços de l’Associació de Comerciats de
Trinitat Vella
Organitza: Associació de Comerciats de
Trinitat Vella

Entrega de cartes
al pare Noel

 Dissabte 19 de 17 a 20h.
CEM Trinitat Vella (Via de Bàrcino 85)
Organitza: Comissió de Festes de Trinitat Vella

Concert de Nadales

 Dimarts 29 de desembre, a les 11.30, 12.15 i 13 h
Plaça de la Trinitat Vella
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona

El paseante

 Dimarts 29 de desembre,
a les 18, 18.45 i 19.30 h
Plaça de la Trinitat Vella
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona

Cap d’any infantil

Una tradició familiar marca l’últim dia
de l’any d’aquests dos germans. Han de
matar una gallina com ho van fer els seus
avantpassats, però alguna cosa no surt
com esperaven... Acomiada l’any amb
aquest espectacle de titelles, música en directe, ombres i clown. Acompanya l’Otto
i la Sua en aquesta aventura culinària!
 Dijous 31 de desembre, 11 h
Centre Cívic Trinitat Vella
(c. de Foradada, 36)
i retransmissió en línia
Organitza: CC Trinitat Vella

Activitat Bribona
/carbonera

Vols conèixer personalment als personatges
nadalencs, propis de la Trini que li faran arribar la teva carta a Ses Majestats?
Doncs no t’ho pensis més i escriu-la ara!
Els trobaràs al Centre Cívic els propers 4 i
5 de gener. Cal reserva prèvia a través del
web del centre cívic, o bé per telèfon al
933457016. Fins a exhaurir disponibilitat.
 Dilluns 4 de gener, de 16 a 20 h. Dimarts 5
de gener de 10.30 a 13.30 h.
Centre Cívic Trinitat Vella (c. de Foradada,
36) i retransmissió en línia
Organitza: Comissió de Festes de la Trinitat
Vella i CC Trinitat Vella.
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