
Del 8/4/2021 al 18/4/2021

Participa a les activitats que organitzen els serveis i els 
equipaments del Districte!

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 8 al 18 d'abril.



Agenda d'activitats del 8/4/2021 al 18/4/2021

divendres, 9/4/2021

Org: Barcelona Districte Cultural

Centre Cívic Baró de Viver

19:00
18:00 TEATRE Le Fumiste - Cia. Don 

Ravel

Els records són com fum. I com el fum, viatgen. Els 
records teixeixen trames indestructibles que travessen 
generacions i generacions. I, transformats en fum, els 
records són el material amb el qual s’han construït els 
somnis del Fumiste

Carrer Quito, 8-10

dissabte, 10/4/2021

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

12:30
11:30 Contacontes - El gegant que va 

perdre el cor

La June decideix ajudar al seu gegant amic a recuperar 
el seu cor. Amb l'ajuda de varetes màgiques, cançons i 
pous encantats la petita June viatjarà als límits de la 
terra per ajudar al seu amic.

Carrer Gran de Sant Andreu 111

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

12:30
11:30 Contacontes "El gegant que va 

perdre el seu cor"

  A càrrec de Mireia Juanals.La June decideix ajudar 
al seu gegant amic a recuperar el seu cor. Amb l'ajuda 
de varetes màgiques, cançons i pous encantats la petita 
June viatjarà als límits de la terra per ajudar al seu amic.

Carrer Gran de Sant Andreu, 111

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

12:30
11:30 Contacontes "El gegant que va 

perdre el seu cor"

  A càrrec de Mireia Juanals.La June decideix ajudar 
al seu gegant amic a recuperar el seu cor. Amb l'ajuda 
de varetes màgiques, cançons i pous encantats la petita 
June viatjarà als límits de la terra per ajudar al seu amic.

Carrer Gran de Sant Andreu, 111

dilluns, 12/4/2021

Org: Barcelona Activa

Casal de barri Can Portabella

16:00 Drets laborals. Sessió individual

Tens dubtes sobre el compliment dels teus drets 
laborals al lloc de feina i vols saber com defensar-los? 
Demana la teva cita i vine a assessorar-te al Punt de 
Defensa de Drets Laborals que acollim al casal amb la 

  col·laboració de Barcelona Activa.Hi ha 
programades 4 sessions d’una hora cadascuna. Així 
que només has d’escollir l’horari que millor s’adapti a 
les teves necessitats i reservar la sessió. Una advocada 
laboralista t’atendrà de manera 

      individualitzada.Horaris:16h17h18h19h
 

  Servei gratuït amb inscripció prèvia trucant al 900 
533 175 (Barcelona Activa)

C. Virgili 18

Org: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

17:30 Imagina

Narració de contes per a nens i nenes entre 2 i 4 anys. 
A càrrec de Núria Clemares.

Camp del Ferro 1-3

dijous, 15/4/2021

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Facebook en viu

14:00
12:00 CO-CINE DE BARRIO

T’ensenyem com cuinar cuscús o cous cous, un 
aliment típic de la cuina magrebina. Si mai t’has atrevit 
a experimentar amb aquest ingredient, et comptarem 
tot el que has de saber sobre aquest aliment de la mà 
d’una veïna nostra.

C/Foradada,36
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Agenda d'activitats del 8/4/2021 al 18/4/2021

Org: La Nau Vila Besòs

La Nau Vila Besòs

19:30
17:30 Taller: Fem roses amb material 

reciclat

Aprendrem a fer roses reutilitzant material. 
Aprofitarem les càpsules de cafè, les flaneres d’alumini 
i restes d’altres materials que tenim per casa, com la 
cinta de ras setí o el feltre. Així podrem crear 
nosaltres mateixes unes roses magnífiques per a Sant 

  Jordi!Per email indicarem quin material i eines 
caldrà fer servir per si hi ha persones inscrites que 

  vulguin fer les roses en temps real.Taller a càrrec 
de: Grup de Dones Arpilleres de Congrés-Indians

Online - Cal inscripció prèvia

Org: centre cívic navas 

centre cívic navas 

20:30
19:00 VICTOR SALVATTI 

Victor Salvatti és un cantant, guitarrista, compositor 
brasiler que va començar la seva carrera musical quan 
va descobrir la guitarra als 15 anys d'edat. Es forma 
com a autodidacta als carrers de São Paulo, la seva 
ciutat natal, interessant-se pels ritmes folklòrics 
brasilers i els ritmes afro-brasilers. El 2004 arriba a 
Barcelona, entrant així amb contacte amb diversos 
estils musicals del món, començant a mesclar els seus 

 ritmes folklòrics amb el funk i el reggae. En aquest 
concert, Salvatti ens presentés un recollit per les 
musiques folklòriques Brasileres amb ritmes i 

 influències d'altres cultures.

Ptge. Dr. Torent, 1

divendres, 16/4/2021

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

20:00
19:00 La Mirada Violeta

Teatre. La cantautora Meritxell Gené i la poeta i 
escriptora Aina Torres seran les encarregades de 
retratar dues escriptores fonamentals de la literatura 
catalana com són Maria_mercè Marçal i Montserrat 
Roig a través d'un espectacle poeticomusical 
teatralitzat. Per què van escriure? Com les va 
condicionar el fet de ser dones? Un diàleg amb 
cançons, textos i poemes. Un homenatge a les dones 
de mirada violeta

Plaça Robert Gerhard num 3

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

20:00
19:00 LAS DOCE DE ALLÀ, 

PEQUEÑAS TRAGEDIAS POST-
COLONIALES

Tres escenes, tres celebracions i tres cases 
  diferents.Aquí, allà i el buit que habita entre un 
  lloc i altre.Una mirada tragicòmica sobre el propi 

desarrelament i la nostàlgia.

Carrer Gran de Sant Andreu

Org: Barcelona Districte Cultural

Centre Cívic Baró de Viver

20:00
19:00 TEATRE - LLibert Unplugged - 

Cia. Les Llibertàries

Tenir esperança i desesperar-se, perquè les bones 
notícies no arriben mai. Cantar-li cançons de bressol al 
fill que tant desitjaves i no poder-lo bressolar. Cantar 
per no plorar. I desesperar-se en l’espera. Un altre 
futur, que teixeixin trames indestructibles que 
travessen generacions i generacions.

Carrer Quito, 8-10

dissabte, 17/4/2021

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

11:00 Dalt del cel

Què passa quan plou i fa sol, quin soroll fa el vent o 
quins colors té l’arc de Sant Martí? Històries 
explicades, cantades i interpretades per a què petits i 
grans s’embolcallin de la màgia del cel. A càrrec de 
Cristina Noguer. Edat: Adreçat a famílies amb nadons 
de 6 mesos a 3 anys. Cal inscripció prèvia a partir del 
12 d'abril a la biblioteca o per correu electrònic o 
telèfon.

Segre, 24-32
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Agenda d'activitats del 8/4/2021 al 18/4/2021

  
I durant 

diversos dies...

Org: La Nau Vila Besòs

La Nau Vila Besòs

13:00
11:00 Taller: Iniciació en el cultiu 

d’orquídies

Adquirirem coneixements bàsics sobre què és una 
orquídia. Aprendrem a fer un trasplantament bàsic 
d’una orquídia Phalaenopsis (la més comuna) un cop 
acabada la seva floració. Sabrem com hem de cuidar-la 

  perquè torni a florir un altre cop.Per email 
indicarem quin material i eines caldrà fer servir per si 
hi ha persones inscrites que vulguin fer el 

  trasplantament en temps real.Taller a càrrec de: 
Associació Catalana d'Amics de les Orquídies (ACAO)

Online - Cal inscripció prèvia

diumenge, 18/4/2021

Org: SAT! Sant Andreu Teatre

SAT! Sant Andreu Teatre

18:30
12:00 Bombolles de paper - Cia. Múcab 

Dans

 BOMBOLLES DE PAPERMultidisciplinar. A partir de 
   3 anys.Cia. Múcab Dans18 d’abrilHorari: Dg. a 

  les 12h i a les 17.30hDurada: 60 minIdioma: català 
 

Preu: 9,50     € > Un espectacle participatiu de 
  dansa, música i interacció multimèdia> Una 

proposta visual, màgica i dinàmica que juga amb la 
imaginació de petits i grans, transportant-los a un món 

  fantàstic ple de bombolles de tot tipusEn Roger 
és un músic enamorat de les bombolles i de les coses 
rodones. Es passa nit i dia intentant unir les seves 
passions, la trompeta i les bombolles, i per això vol fer 
bombolles amb la trompeta, però no ho aconsegueix. 
Un dia, enmig d’un somni, arriba a Bombàlia, el país de 
les bombolles, on coneixerà Bumbú, una fada que 
ajudarà en Roger a aconseguir el seu objectiu.

C/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

9:30
Sissi, emperadriu rebel, de Georgia 
Marras

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Mostra d’originals de la darrera obra publicada de Giorgia 
Marras, 'Sisi, emperatriz rebelde' (Sapristi, 2019). Giorgia Marras, 
ens apropa a la història d'una dona apoderada en un entorn molt 
hostil, reflectint els conflictes femenins que no difereixen massa 
dels actuals. Apassionada de les figures tràgiques, que van 
conformar gran part de la fi del segle XIX, la dibuixant genovesa 
documenta una vida amb un detall i un color inusual i poderós.

Segre, 24-32

Del 15/2/2021 al 26/4/2021

20:00

20:00
FICA'T al SAT! L'aparador de les 
arts escèniques amateurs del 
Districte de Sant Andreu

Org: SAT! Sant Andreu Teatre

SAT! Sant Andreu Teatre

La mostra d’arts escèniques amateurs del Districte de Sant 
Andreu celebra la seva 18a edició. Del 19 de febrer al 30 d’abril 
el talent del districte s’exhibirà a l’escenari del SAT! els divendres 
a les 20h. S’hi podran veure quatre estrenes de teatre, dansa i 

  música.Les entrades dels espectacles tenen un preu de 9 
euros i ja estan a la venda per Internet a través de la pàgina del 
SAT!. Es poden adquirir també a la taquilla del teatre des d’una 

  hora abans de l’inici de cada funció.Consulta tota la 
programació aquí: https://www.sat-teatre.cat/arriba-el-ficat-al-sat-
2021/

c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 19/2/2021 al 30/4/2021
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Agenda d'activitats del 8/4/2021 al 18/4/2021

12:00
Exposició: Una exposició de debò, 
de Martí Anson

Org: Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani de Barcelona

Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani

 Imaginem una sala d’exposicions. I ara imaginem que la podem 
canviar. No canviar-li la forma o el contingut, no afegir ni treure 
–parets, llum, objectes. Imaginem que el que avui defineix una 
sala d’exposicions deixés de fer-ho. Com seria? L’aparell 
expositiu que hem heretat, i que va del museu al centre d’art on 
ens trobem, és l’espai on s’agrupen un conjunt d’obres d’art, i 
per tant de coneixements, però també de mesures enfocades a 
orientar els pensaments i els gestos de qui hi entra, de dirigir el 
discurs i la pràctica de gent com tu. Mira això, llegeix aquí, aprèn 
així, ens diu. I és exactament el que fem quan entrem a una 
exposició. La mà invisible que té aquest poder, la que ordena i 
ensenya (en el doble sentit de modelar i manar, de mostrar i 
instruir) tant als objectes com als visitants, ja està tan integrada 
que la seguim a cegues. Acceptar les normes, en diem. I això és 
precisament el que no ha volgut fer l’artista Martí Anson, que 
proposa intervenir els codis des de dins a través de la paròdia i la 
interacció.

Sant Adrià, 20

Del 20/2/2021 al 23/5/2021

12:00
Exposició: The Late Estate 
Broomberg & Chanarin

Org: Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani de Barcelona

Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani de Barcelona

Exposició retrospectiva d’Adam Broomberg & Oliver 
  Chanarin.Durant els últims vint anys, la parella de fotògrafs 

formada per Adam Broomberg i Oliver Chanarin han treballat en 
un interrogatori paranoic del mitjà fotogràfic, a la recerca de tot 
allò cultural, polític, emocional i econòmic que envolta les 

  imatges. Provinents de famílies jueves emigrades a Sud-
àfrica, es van conèixer a Johannesburg. Van començar a treballar 
junts com a editors i fotògrafs de la revista COLORS, viatjant per 
tot el món per rebatre els tòpics del fotoperiodisme en la seva 
missió suposadament fidel d’informar i conscienciar l’opinió 
pública. Amb la intenció d’explorar la complexa relació entre 
fotografia, poder i catàstrofe, aviat van decidir desdibuixar la 
tradicional frontera entre pràctica artística i documental, però 
evitant qualsevol estil característic. Sigui retratant persones i 
contextos travessats pel dolor, indagant en arxius o apropiant-se 
d’obres d’artistes i escriptors compromesos, han rastrejat totes 
les expressions de la violència (de la guerra i la tortura a la 
segregació o la censura) fins a l’absurd (el joc o l’accident). La 
seva mirada crítica, irònica i subversiva es mou entre l’etnografia i 
l’art conceptual, per encarar la realitat i alhora desmuntar-la, 
mostrar amb cruesa i simplicitat frontal qualsevol conflicte o 
entrar-hi en profunditat i descobrir-ne l’abstracció.

Sant Adrià, 20

Del 20/2/2021 al 23/5/2021

9:30
Sissi, emperadriu rebel, de Giorgia 
Marras

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Mostra d’originals de la darrera obra de Giorgia Marras, 'Sisi, 
emperatriz rebelde'. Publicada per Sapristi, 2019. Giorgia Marras 
ens apropa a la història d’una dona apoderada en un entorn molt 
hostil, reflectint els conflictes femenins que no difereixen massa 
dels actuals. Apassionada de les figures tràgiques, que van 
conformar gran part de la fi del segle XIX, la dibuixant genovesa 
documenta una vida amb un detall i un color inusual i poderós.

Segre, 24-32

Del 15/3/2021 al 26/4/2021
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12:00
50 anys a la Sagrera

Org: Nau Bostik

Nau Bostik

https://naubostik.com/actividad/50-anys-a-la-sagrera/

Carrer Ferran Turné, 11

Del 20/3/2021 al 20/4/2021

12:00
Dues expos fotografia

Org: Enric de Santos y de Esther Gonzalez Zaera

Nau Bostik

https://naubostik.com/actividad/exposicio-fotografia-conjunta/

Carrer Ferran Turné, 11

Del 20/3/2021 al 20/4/2021

18:30

17:30
Andròmines - Cia. Samfaina de 
Colors

Org: SAT! Sant Andreu Teatre

SAT! Sant Andreu Teatre

  ANDRÒMINESCia. Samfaina de colorsMúsica. A partir de 2 
  anys. 27 i 28 de març i 10, 11, 24 i 25 d’abrilHorari: Ds. 

  17.30h i Dg. i festius 12h i 17.30hDurada: 55 minIdioma: 
 català Preu: 9,50   €>Un espectacle poètic que ens parla de 

  la fugacitat del temps.>A través de la música, la rondalla i el 
joc, Samfaina de Colors crea una atmosfera que permet a 
l’espectador emmirallar-se en els records de la seva 

  infantesa.Una noia puja a les golfes de casa seva, 
redescobreix les seves joguines i torna a ser petita per un 
instant. El temps s’esvaeix suaument. Sols un instant i ja som 
grans. Els vells tresors de quan erem petits són ara andròmines 
abandonades que reviuen i ens retornen al paradís de la infantesa.

C/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 27/3/2021 al 25/4/2021

14:00

9:00
TEXTOS BE(R)SOS Y VICEVERSA

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Centre Cívic Trinitat Vella

El Centre Cívic Trinitat Vella convoca el III concurs “TEXTOS, 
BE(R)SOS Y VICEVERSA” del barri. Aquesta convocatòria 
s’adreça als centres d’educació primària i secundària obligatòria, i 
a totes aquelles persones adultes que vulguin mostrar el seu art 

 en l’expressió escrita.Consulta les bases a la web o a les 
nostres xarxes socials.

C/Foradada, 36

Del 29/3/2021 al 10/4/2021

9:00
Exposició: Poetitzem els murs!

Org: Xarxa Poètica de Sant Andreu

Casal de barri Can Portabella

La Xarxa Poètica del districte de Sant Andreu va fer una crida el 
passat mes de gener perquè els veïns i veïnes fessin arribar els 
seus micropoemes. D’aquests, prop d’un centenar, se’n va 
seleccionar 7 que van ser pintats per B-Murals en 7 parets de 
l’espai públic del districte. Us animem a fer el recorregut i 

  descobrir-los.L’exposició “Poetitzem els murs!” mostra 
bona part d’aquests 100 micropoemes rebuts. Visita’ns i sabràs 
com escriu, què pensa, com estima o què reivindica el veïnat del 
districte de Sant Andreu.

C. Virgili 18

Del 1/4/2021 al 16/4/2021

EXPOSICIÓ - L'amor serà l'amor 
que fem

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

Trobar la bellesa en cada petit moment, explicar històries 
d’amor. Els peus a la terra i els somnis, volant sempre. Jugar amb 
la llum sempre deixant que la càmera passi desapercebuda. Alma 
Cuaderno explica històries, sempre des de la intimitat i les cures 
de qui les ha viscut i els que tenen l’oportunitat de dibuixar-les. 
Som unes privilegiades. L’amor serà l’amor que fem és una 
aproximació a aquestes històries.

Carrer Quito, 8-10

Del 9/4/2021 al 3/5/2021
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19:00

17:30
Taller Lego We Do

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Taller de robòtica amb Robotix. Construirem robots amb peces 
de Lego i després els programarem perquè es moguin. Dimecres 

 14, 21, 28 d'abril i 5 i 12 de maig.Per a nens i nenes a partir de 
9 anys. Aforament limitat. Inscripció prèvia

C/ Estadella 64

Del 14/4/2021 al 12/5/2021

19:00

17:30
DANCE HALL I HIP HOP (de 12 a 
18 anys)

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

ZOOM

  Dijous de 17.30 a 19 hCanal: ZoomPreu: gratuït (10 
  sessions)Tallerista: Chari OrellanaDansa urbana de 

moviments enèrgics amb origen africà i jamaicà, barrejada amb 
 moviments del Hip Hop.Apunta’t que ens divertirem!

Foradada, 36

Del 15/4/2021 al 17/6/2021

19:00

19:30
Iron Skulls Co. - Iron Modvm & 
NøLabels

Org: SAT! Sant Andreu TEatre

SAT! Sant Andreu Teatre

   IRON MODVM Iron Skulls Co.16/04/2021 Horari: 
  19.30hDurada: 90 minPreu: 15,50   €El col·lectiu de 

dansa Iron Skulls Co. proposa una experiència tan diversa com 
els seus integrants, basada en les seves influències passades i 

  presents. Al llarg d’aquest esdeveniment, es podran veure 
dues peces que reflecteixen el treball de la companyia durant el 
seu viatge emergent en el món de les arts escèniques, i dues 
batalles en les quals els participants improvisen amb l’espai 

   escènic, lumínic i sonor.NØLABELSIron Skulls 
    Co.17/04/2021 Horari: 19.00hDurada: 120 minPreu: 

15,50   €NøLabels és un crew vs crew, un concurs entre 
grups de dansa experimental, que serveix com a nexe entre la 
música, la dansa i la cultura urbana, més enllà del gènere o 
l’etiqueta del que provingui. A través dels diferents grups 
participants, es podran veure diversitat de formes d’improvisació 

   i expressió a l’espai escènic.

C/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 16/4/2021 al 17/4/2021

20:00

18:30
Taller de programació de videojocs 
amb Roblox

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Roblox Studio és un recurs digital que permet crear qualsevol 
espai, personatge i joc, i publicar-ho amb un sol clic a telèfons 
intel·ligents, tauletes, ordinadors de sobretaula i dispositius de 
realitat virtual. A càrrec de Curiosity & Learn. Edat: +12 anys. 
Durada: 10 sessions. Cal inscripció prèvia per correu electrònic a 
partir del 24 de març. Places limitades.

Segre, 24-32

Del 16/4/2021 al 18/6/2021
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