
Districte de
Sant Andreu



Benvolgut veïnat,

Ens acostem a la que serà la segona celebració de Sant Jordi en situació de 
pandèmia, un context que l’any passat va posposar la Diada i que enguany ens 
retorna als carrers mantenint les mesures de seguretat. L’any i escaig que hem 
patit amb tancaments i restriccions ha estat especialment dur, val a dir-ho en 
aquest context, per a les llibreries dels nostres barris. En un moment com l’actual 
en què s’ha posat de relleu la importància de la cultura per donar-nos escalf de 
portes endins de casa, la Diada de Sant Jordi 2021 és la millor excusa per agrair 
l’esforç a les llibreteres i llibreters de proximitat i apostar pels títols que ens 
ofereixen de cara a les lectures que gaudirem els propers mesos. 
I no només això. Donar suport a les llibreries de barri implica també reforçar els 
espais que generen agenda cultural i sostenen un ecosistema molt ampli i divers 
vinculat al món de la cultura i l’edició: escriptores, il·lustradores, traductores, 
cooperatives, distribuïdores transportistes... Reivindiquem que hem de convertir 
aquesta Diada en una jornada contínua durant tota la setmana, inclús tot el mes 
i tot l’any, per espaiar les compres i evitar aglomeracions. 
També és moment d’apostar per les floristeries de cada barri, els altres 
establiments que mereixen tot el nostre suport durant aquests dies. Cal recordar 
que els nostres comerços són el servei més immediat i de confiança de què 
disposem a prop de casa, que un barri sense botigues no és un barri viu i que 
tothom ens beneficiem de l’activitat de proximitat. 
Hem de sortir al carrer, regalar llibres i roses a tothom independentment del 
gènere i participar de la nostra festa popular per carregar-nos d’energia. Una 
Diada com aquesta ens serà necessària per desempallegar-nos de la melangia 
dels darrers mesos i per passar-ho bé, una ajuda molt positiva per la salut mental 
de tothom. 

Gaudim de la Diada de Sant Jordi a cada racó dels nostres barris!

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu



Acte Central
Dijous 22 d’abril · 18 h
Lectura d’un conte infantil a 
l’espai Fabularum Locus del CC 
Baró de Viver. Activitat virtual: es 
podrà seguir en directe a través 
de barcelona.cat/santandreu. 

Divendres 23 d’abril
Tota la jornada
Instal·lació dels arbres dels 
desitjos per compartir textos i 
poemes del veïnat del districte. 
Organitza: Districte de Sant An-
dreu
Llocs: Plaça Jardins d’Elx i Plaça 
del Metro del Bon Pastor

Paradetes de llibres i flors a la 
plaça Orfila i altres emplaça-
ments del districte

Homenatge a Lorca 
XII Festival Mutis

Divendres 9 d’abril · 19 h
Vols experimentar el teatre immersiu? De 
la mà de la companyia La Coquera Teatro 
podràs descobrir el meravellós món Lor-
quià a través dels seus personatges mes 
desconeguts. Tant si no coneixes gaire la 
seva obra com si n’ets un expert, segur que 
et sorprendrà. T’hi esperem!
Organitza: Casal de barri Can Portabella
Activitat presencial: Per accedir-hi, 
s’haurà d’adquirir una entrada que podeu 
reservar per telèfon (935970194) o correu 
(informacio@canportabella.cat). L’apor-
tació mínima és d’1 € o, qui ho prefereixi, 
pot col·laborar amb aliments no peribles o 
material escolar. Aquesta aportació anirà 
destinada a Banc Obrer Solidari d’Aliments 
(BOSA) de Sant Andreu.
                                          

iii concurs 
“Textos be(r)sos y 
viceversas”
Fins el 10 d’abril
Jocs Florals, amb diferents categories es-
colars i de barri. Tema lliure. Poesía o pro-
sa.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Més informació al web del Centre Cívic i a 
barcelona.cat/santandreu. 
                                          

Fins el 15 d’abril
Ja arriba Sant Jordi i a l’Espai Jove Garci-
laso ho celebrem amb un Concurs literari. 
En què consisteix? Primer de tot, haureu 
d’escollir una categoria per al vostre escrit 
(poesia, narrativa o còmic). El format del 
text haurà de ser un document en Word en 
un màxim de 5 pàgines. I, a més, la història 
haurà de contenir mínim 2 de les següents 
5 paraules clau: cap, patata, aprovat gene-
rat, hype, crush. 
Amb cada escrit presentat al concurs, 
s’ha d’incloure les següents dades: títol 
de l’obra, nom i cognoms, pseudònim (op-
tatiu), telèfon de contacte. Teniu des de el 
dia 29 de març fins al 15 d’abril per fer-nos 
arribar les vostres creacions via email a 
intercanviadorjoves@gmail.com. 
L’entrega de premis serà divendres 23 
d’abril. 
Organitza: Espai Jove Garcilaso. 
                                         

Tradicions a taula: Pa de 
Sant Jordi

Dimecres 21 d’abril · 18 a 20  h
Aprendrem a fer aquest pa tan original, 
elaborat amb franges de formatge i so-
brassada, creat per un forner barcelo-
ní per celebrar la Diada. Malgrat ser una 
creació força recent (dècada de 1980), s’ha 
convertit en una delícia més del nostre 
calendari gastronòmic. A càrrec de Rosa 

Montoriol. Preu taller: 8,20 €. 
Organitza: Torre de La Sagrera
Taller virtual a través de Google Meet
Cal inscripció prèvia a la pàgina web de la 
Torre de La Sagrera o trucant al 931538381
                                         

Recital de poemes i llibres 
al Casal de Gent Gran 
Bascònia 

Fins el 21 d’abril
Grava’t recitant una poesia, o fes-te una 
foto amb el llibre que recomanaries i en-
via-ho al correu infocggbasconia@bcn.cat 
o al Whatsapp del casal 683 57 24 05.
Si no saps com fer-ho o tens algun proble-
ma, demana cita prèvia, que t’ajudarem!
El dia de Sant Jordi ho publicarem al Face-
book del casal!
Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia
Es podrà seguir al Facebook del Casal de 
Gent Gran Bascònia
                                          

Representació teatral 
infantil: Vet aquí una 
vegada

Dijous 22  d’abril · 17.30 h
Què hi fa una pallassa vikinga a la llegenda 
de Sant Jordi? Gaudeix amb nosaltres de 
la reinterpretació de la llegenda de Sant 

mailto:informacio%40canportabella.cat?subject=
mailto:intercanviadorjoves%40gmail.com.%20%20?subject=


Divendres 23 d’abril - tot el 
dia

Tutorial com pintar una rosa de Sant Jordi 
amb aquarel·la
Vídeo tutorial que ens ajudarà a pintar des 
de casa una rosa per Sant Jordi amb la tèc-
nica de l’aquarel·la. 
Organitza: Casal Gent Gran Navas
Es podrà seguir a través del Facebook del 
casal. 
                                          

Aprenentatges i vivències 
sobre l’imprevist

Divendres 23 d’abril · 11 h
Lectura de relats i poemes de sentiments en 
temps de pandèmia
Jornada literària comunitària en la qual el 
veïnat compartirà la seva experiència en 
aquest context de canvis. 
Activitat organitzada per: INS Joan Fuster, 
em20, Comissió Jove, T’Acompanyem, Pla Co-
munitari Navas. Hi participen el Casal de la 
Gent Gran Navas i el Casal de Gent Gran la 
Palmera. 
Lloc: Centre Cívic Navas
Presencial i online via streaming: FACEBOOK 
Per assistir presencialment cal inscripció 
prèvia LINK 
                                          

Exposició: pintem poemes 
per Sant Jordi

Divendres 23 d’abril · 13 h
Els grups de tertúlia literària i pintura del Ca-
sal s’uneixen per a reinterpretar els poemes 
de sempre. El grup de pintura plasmarà en 
diferents quadres aquells poemes que han 
marcat la vida de les participants del grups 
de tertúlia
Virtual (facebook)
Aquesta activitat es realitzarà dies abans. El 
que mostrarem divendres 23 d’abril és el ví-
deo recull de l’activitat a través del nostre fa-
cebook (@cggbonpastor)
Organitza: Casal Gent Gran Bon Pastor

                                          

Contacontes:
Contes Romane
Divendres 23 d’abril · 17:30 h
Dos educadors i artistes gitanos, acom-
panyats de música de guitarra en direc-
te, narren i escenifiquen contes populars 
gitanos, introduint el concepte d’idioma 
gitano, Rromano, i explicant l’origen del 
poble gitano amb una acció lúdica i dinà-
mica que promou la participació del pú-
blic. 
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Presencial: cal inscripció prèvia al web 
del CC Bon Pastor 
                                         

Lliurament de Premis del 
Concurs 

Divendres 23 d’abril · 18 h
Lliurament de Premis del Concurs “Textos 
be(r)sos y viceversa”/Contacontes amb Bo-
raquel.
Gala de lliurament de premis a càrrec de 
Boraquel. 
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
Plaça de la Trinitat
Activitat presencial
                                          

Recital de poesia Sant Jordi 
2021
Divendres 23 d’abril · 18 h
Com altres anys, l’Associació Mirada de Dona 
ofereix un recital de poesia per a tot el barri, al 
voltant de les Festes de la Primavera de La Sa-
grera i de la celebració de Sant Jordi.
Gratuït. Inscripció a la web del Centre Cívic de La 
Sagrera
Organitza: Associació Mirada de Dona i CC de La 
Sagrera “La Barraca”  

                                          

Concert: 
Las Amigas de Yoli
Divendres 23 d’abril · 19 h
Las Amigas de Yoli ens acompanyaran a 

Jordi!
Organitza: Centre Cívic Sant Andreu
Activitat presencial al CC Sant Andreu
                                          

Sant Jordi i altres contes 
del món

Dijous 22 · 18 h
Un espectacle de contes basat en la llegen-
da de Sant Jordi i altres rondalles d’arreu 
del món.
Una producció de Sensedrama TeatreEdat 
recomanada: Infantil i Primària (4-9 anys).
Organitza: CC Navas
                                          

Divendres 23 d’abril - tot el 
dia

Parades de llibres i roses a la plaça Orfila, 
la plaça Comerç i els diferents carrers on 
s’ubiquen les llibreries del districte. 
Dinamització a càrrec de la cía Cocomero a 
diferents punts del districte
Arbres dels desitjos: la plaça Jardins d’Elx 
i la plaça del metro de Bon Pastor compta-
ran amb dos ficus per penjar-hi els nostres 
desitjos de Sant Jordi. No t’ho perdis! 
Organitza: Districte de Sant Andreu
                                          

https://www.facebook.com/CCNavas/
https://inscripcions.ccnavas.cat/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=4&t=CE&f=EC


l’Espai Jove Garcilaso amb un concert-re-
cital, des de la poesia de resistència i el rap 
feminista.
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Activitat presencial a l’Espai Jove Garcilaso
                                          

Les veus del refugi 

Dissabte 24 d’abril · 11 h
Torna ‘Les veus de refugi’ un projecte lite-
rari on es llegeixen poemes, textos i relats 
al refugi antiaeri de l’entitat. Aquest cop, 
ens acompanya el grup de teatre de l’enti-
tat, Somni’ts - teatre solidari, per fer una 
lectura de la història del nostre refugi i el 
que ha suposat per la nostra entitat. 
Organitza: SCE La Lira
Canal de YouTube de la SCE La Lira
                                          

Taller:
Construïm de nou el conte 
Dissabte 24 d’abril  · 11:30 h
Reconstrucció col·lectiva de La llegenda de Sant 
Jordi amb una nova reinterpretació des d’una vi-
sió positiva, igualitària, integradora i feminista. 
Organitza: SCE La Lira
Activitat presencial a SCE La Lira
Activitat familiar i gratuïta, per infants a partir de 
6 anys. Necessari inscripcions  a: LINK

                                          

Contacontes:
La llegenda del drac volador
Dissabte 24 d’abril  · 12 h i 12:30 h
Espectacle audiovisual sobre la llegenda del 
drac volador de La Sagrera. La última creació 
de DDGS (Drac Diables i Gegants de La Sagrera) 
conjuntament amb la Comissió Festivitats i tra-
dicions de La Torre de La Sagrera
Organitza: Torre de La Sagrera
Presencial. En el cas que s’hagués de fer virtual-
ment es difondria la llegenda per Youtube. 
Inscripció prèvia a la pàgina web de la Torre de La 
Sagrera: www.torrelasagrera.cat
Aforament limitat.
Activitat presencial
Organitza: Drac Diables i Gegants de La Sagrera

                                         
Entrega de Premis del 
Concurs literari de l’Espai 
Jove Garcilaso

Divendres 29 d’abril · 17.30 h
El dia 29 d’Abril farem l’entrega de premis 
presencialment
i en directe al perfil d’instagram @espai-
jovegarcilaso
Organitza: Espai Jove Garcilaso

https://www.youtube.com/channel/UC_nd84HiuA5JRpzNUNf4dzQ
https://forms.gle/HWuWFHFbafnEHD2AA
https://www.torrelasagrera.cat/


lectura o grava’t recitant una poesia. Si no 
disposes dels mitjans necessaris, truca’ns i 
demana cita. Nosaltres et gravem! Es publi-
caran el dia de Sant Jordi
Organitza: Casal de Gent Gran Mossèn Clapés
Es podrà seguir al Facebook del Casal de Gent 
Gran Mossèn Clapés
                                          

Exposició de roses 
artesanals

De dilluns 19 a divendres 30 d’abril
Exposició de roses artesanals a càrrec del 
taller de Pintura a l’oli del Casal de Gent 
Gran La Palmera.
Organitza: Casal de Gent Gran La Palmera
Presencial: l’exposició, ubicada a la façana 
del centre, es podrà gaudir des de l’exterior 
del casal.
                                          

Mostra de Dracs de la plana 
Barcelona
De dilluns 19 a divendres 30 d’abril
Mostra de dracs de diferents colles de cul-
tura popular de la comarca del Barcelonès, 
concretament de la plana de Barcelona.
Organitza: Torre de La Sagrera
Es pot veure presencial a Torre de La Sa-
grera en horari d’obertura del centre. 
                                          

Cicle virtual 
Tot l’abril
Cicle virtual ple de recursos per conèixer, viu-
re i gaudir aquest Sant Jordi. Activitats, jocs, 
tallers, notícies, curiositats i molt més. Dirigit 
a totes les edats.
Organitza: Centre Municipal de Cultura Popu-
lar de Sant Andreu
Segueix-nos a través de les xarxes socials del 
centre. 
                                          

Exposició: Poetitzem els murs!

De dijous 1 a divendres 16 d’abril
La Xarxa Poètica del districte de Sant Andreu 
va fer una crida el passat mes de gener per-
què els veïns i veïnes fessin arribar els seus 
micropoemes. L’exposició “Poetitzem els 
murs!” mostra bona part d’aquests 100 mi-
cropoemes rebuts. Visita’ns i sabràs com es-
criu, què pensa, com estima o què reivindica 
el veïnat del districte de Sant Andreu.
Organitza: Casal de barri Can Portabella
L’exposició es pot visitar en horari d’obertura 
del centre
                                          

Recomanacions i recital de 
poesia
De dilluns 12 a dimarts 20 d’abril
Fes arribar al casal una recomanació de 

Cicles i 
Exposicions
                                          

Exposició: Rodolins de Sant 
Jordi 
De divendres 23 d’abril a divendres 7 
de maig
Exposició gràfica amb il·lustracions de 
Sant Jordi acompanyades de rodolins re-
ferents a aquesta Diada. 
Organitza: Casal Gent Gran Navas
Presencial es podrà visitar des de l’exterior 
del Casal Gent Gran Navas. 



CENTRES CÍVICS
La Sagrera-La Barraca
Barcelona.cat/ccivics/lasagrera
 @cclasagrera_labarraca
 @cclasagrera
	 @cclasagrera

Trinitat Vella
Barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
 @cctrinitatvella
	 @cctrinitatvella
	 @cctrinitatvella

Bon Pastor
Barcelona.cat/ccivics/bonpastor 
 ccbonpastor
		 @CCBonPastor
	 @ccbonpastor

Can Clariana Cultural
Canclariana.cat
 @canclariana  
		 @Can_Clariana 
	 @CanClarianaCultural 

Baró de Viver
Barcelona.cat/ccivics/barodeviver 
 @ccbarodeviver
		 @ccbarodeviver
	 @ccbarodeviver

Sant Andreu
Barcelona.cat/ccivics/santandreu
 @ccsantandreu
		 @ccsantandreu 
	 @ccsantandreu

Navas
Barcelona.cat/ccivics/navas
 @ccnavas
		 @ccnavas
	 @ccnavas

CASALS DE BARRI
Can Portabella
Canportabella.cat 
 informacio@canportabella.cat
 canportabella_cb
	 Casal de Barri Can Portabella

Congrés-Indians
Barcelona.cat/casalsdebarri/con-

gresindians/ 
	 Casal de Barri Congrés-Indians
 congresindians@bcn.cat

Ateneu L’Harmonia
ateneuharmonia.cat
 @AteneuHarmonia
		 @AteneuHarmonia
	 Ateneu L’Harmonia

Torre de La Sagrera
www.torrelasagrera.cat
	 Torre de La Sagrera
 @torrelasagrera

ESPAIS JOVES
Espai Jove Garcilaso
Espaijovegarcilaso.org/
 @espaijovegarcilaso 
 @EJGarcilaso
	 @EjGarcilaso

CASALS DE GENT 
GRAN
Casal Gent Gran Navas
	 Casal Navas

Casal Gent Gran 
La Palmera
	 Casal La Palmera

Casal Gent Gran Bon Pastor
	 Casal Gent Gran Bon Pastor o  
@cggbonpastor

Casal Gent Gran 
Bascònia
	 Casal Gent Gran Bascònia

Casal de Gent Gran 
Mossèn Clapés
	 Casal de Gent Gran Mossèn Clapés

ALTRES

scelalira.cat 
 @scelalira
		 @SCELaLira
	 SceLaLira

xes.cat 
		 @XES_SantAndreu
	 @xarxaeconomiasolidaria

Societat cultural i esportiva la Lira

Xarxa d’economia solidària de Sant Andreu

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/bonpastor
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barodeviver
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/navas
https://www.canportabella.cat/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/congresindians/
https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/congresindians/
mailto:congresindians%40bcn.cat?subject=
https://ateneuharmonia.cat/
http://www.torrelasagrera.cat 
http://espaijovegarcilaso.org/
https://scelalira.cat/
https://xes.cat/

