
Del 29/4/2021 al 9/5/2021

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

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 29 d'abril al 9 de maig.



Agenda d'activitats del 29/4/2021 al 9/5/2021

divendres, 30/4/2021

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Exterior

20:00
17:00 Itinerari - El cor de Sant Andreu

Una passejada pel barri on descobrirem l’origen, la 
història i els indrets més significatius del cor de Sant 
Andreu, que va passar de ser un antic poble rural a 

  l'extens barri de Barcelona que és actualment.Tot 
i tenir una llarga existència, la imatge del barri que 
tenim avui és el resultat de les transformacions 
industrials i urbanístiques que s'hi van fer des de finals 
del segle XVIII, i especialment durant el segles XIX i 
XX, amb la creació d’importants empreses com la 
Fabra i Coats... però Sant Andreu és molt més que 
això.

Des de plaça Orfil·la

Org: Barcelona Districte Cultural

Centre Cívic Baró de Viver

19:00
18:00 TEATRE - Txema, The Postman - 

Txema Muñoz

Una carta pot amagar un mar de sorpreses o un oceà 
de màgia que només esperen que es trenqui el sobre 
per escampar-se arreu. Un carter molt especial ens ha 
d’entregar una carta, no vol fallar i farà tot el que pugui 
i més per entregar-la tot i no tenir propietari, potser 
algú l’està esperant.

Carrer Quito, 8-10

Org: SAT! Sant Andreu Teatre

SAT! Sant Andreu Teatre

21:00
20:00 Fica’t al SAT! 2021. QUANTUM 

Cia. El Magatzem

  QUANTUMCia. El MagatzemFica’t al SAT! 2021. 
  Dansa contemporàniaDv. 30/04/2021Horari: 20h 

 

  Durada: 60 minEspectacle en catalàPreu: 9 
    €Estrena!La Terra no és plana. El Sol no és 

el centre de l’univers. Creiem que existeix una realitat 
sòlida, però aquesta pot arribar a ser immaterial o 
invisible a la mirada humana. La realitat és creada per 
nosaltres d’acord a les nostres experiències i 
reminiscències. La matèria no és quelcom estàtic o 
predictible. En el món subatòmic hi ha un caos del que 
no en som conscients. Podríem dir que la matèria és 
un pensament i allò que en conforma les coses en són 
idees i conceptes.

C/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

dissabte, 1/5/2021

Org: BMurals

Nau Bostik

20:00
16:00 Micro residencias - Zane Prate - 

Open house

https://naubostik.com/actividad/micro-residencias-zane-
 prate/

Carrer Ferran Turné, 11 Barcelona, Barcelona 08027 
España

dimarts, 4/5/2021

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

18:30
17:30 Shh! 3 contes de Chris Haughton

Tres caçadors maldestres en sortiran malparats. Una 
petita ossa que no vol anar a dormir. Un gos simpàtic 
que vol ser bo. Tres contes, tres colors i molt de joc. 

 A càrrec de Martha Escudero.Cal inscripció prèvia. 
Aforament limitat.

c/ Estadella 64

 - Pàgina 1 - 



Agenda d'activitats del 29/4/2021 al 9/5/2021

dimecres, 5/5/2021

Org: Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

18:30 Xerrada d'aromateràpia

Farem una petita introducció al món dels olis 
essencials, aquells que considerem bàsics i que tothom 
hauria de tenir a casa per ajudar a tractar algunes de 
les molèsties més comuns. A més a més, es poden fer 
servir els olis essencials en nadons, infants, adults o 
gent gran. Tothom es pot beneficiar !!!

C. Virgili 18

divendres, 7/5/2021

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

20:00
19:00 Concert clàssica Salut d'amour

La violinista Ala Voronkova, acompanyada al piano per 
Guerassin Voronkov, ens presenten aquesta gran 
selecció d'obres impregnades del més pur sentiment 
"romàntic" de compositors tan diversos con Elgar, 
Kriesler, Grieg, Mendelsshon, Bach o Wieniawski. 
Entremig, però, n'hi trobarem altres peces més 
emblemàtiques i virtuosístiques com Tzigan de Ravel o 
la Introducció-Tarantella de Sarasate.

Plaça Robert Gerhard número 3

Org: Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver

Centre Cíviv i Espai de Gent Gran Baró de Viver

19:00 TEATRE - BARÓNÀS 2021 - Las 
Gallegas - Cia. Lolita Corina

A la frontera entre el teatre còmic i el clown LAS 
GALLEGAS ens descobreixen la seva peculiar visió 

  d’un viatge a través de la mort.“No és gens fàcil 
  aprendre a estar mortes”.Adaptant-se a qualsevol 

aconteixement, es sorprenen de secrets ocults, 
  disfruten de nous alliberaments...Una guia 

inesperada cap als secrets de “l’altra vida”.

Carrer Quito, 8-10

  
I durant 

diversos dies...

dissabte, 8/5/2021

Org: La Nau Vila Besòs

Online

12:30
10:30 Taller: Cuinem una paella amb el 

que tenim per casa

Entendrem que podem fer un plat molt digne amb la 
majoria de productes que hi ha a la nevera. Primer, 
revisarem quins ingredients tenim i com els podem 
aprofitar per fer una paella. Després, explicarem pas 

  per pas com preparar aquest plat.A les persones 
inscrites, els hi enviarem via email ingredients 
aproximats, per si algú s’anima a preparar la recepta en 

  temps real.Cal inscripció prèvia a 
https://forms.gle/bcwvdZVCRmVipCfb9

Online

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 29/4/2021 al 9/5/2021

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

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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Agenda d'activitats del 29/4/2021 al 9/5/2021

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

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

0:00
TECLAT I RELAT

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver

I Edició del Certamen Digital d’Escriptura de Relats del CC Baró 
  de Viver.Encetem un nou projecte al Centre Cívic Baró de 

  Viver que ens fa molta il·lusió.Què et sembla si et proposem 
deixar fluir la teva imaginació, fer punta al llapis i esculpir tota la 
teva creativitat, combatre la por al paper en blanc i omplir-lo de 
paraules i paraules fins a poder dir que has creat la teva obra 

  literària.Ara en tens l'oportunitat, seguidament et detallem 
els requisits de participació, i a les bases que trobaràs annexes a 
aquesta pàgina web totes les característiques de presentació dels 

  escrits, el jurat i els premis i informació necessària!- 
  ParticipacióEs podran presentar a aquest certament 

d'escriptura totes aquelles persones de Baró de Viver que 
estiguin interessades. Aquest consta de diferents 

  categories:Infantil i Juvenil: Infants de fins a 15 anys 
    (inclosos).Adults: persones a partir de 16 anys. - 

  Lliurement de les obresEntraran en concurs tots els escrits 
originals enviats a partir del dia 23 d’abril i fins el 21 de Maig del 
2021.

Carrer Quito, 8-10

Del 23/4/2021 al 21/5/2021

21:00

9:00
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 

Org: ICUB

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU

RELATS REVELATS: ELS FONS FOTOGRÀFICS DELS ARXIUS 
MUNICIPALS DE DISTRICTE

CARRER GRAN DE SANT ANDREU, 111

Del 28/4/2021 al 26/5/2021

19:00

19:00
Exposició fotografía

Org: 112gallery

Nau Bostik

 (lapse)https://naubostik.com/actividad/lapse/

Carrer de Ferran Turné 1-11, 08027 Barcelona

Del 29/4/2021 al 22/5/2021
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Agenda d'activitats del 29/4/2021 al 9/5/2021

19:00

19:00
Exposició fotografía

Org: 112 Gallery

Nau Bostik

 Gent de Nou Barrishttps://naubostik.com/actividad/gent-de-
nou-barris/

Carrer Ferran Turné, 11 Barcelona, Barcelona 08027 

Del 29/4/2021 al 22/5/2021

17:00
Teatre familiar CUIDA’L 
(Remenuts. A partir de 2 años)

Org: SAT! San Andreu Teatre

SAT! San Andreu Teatre

  CUIDA’LCia. Fes-t’ho com vulguis1, 2, 8 i 9 de 
 maigHoraris: Ds. 17h i 18h i Dg. i festius 11h, 12h i 

   17hDurada:  40 minSense textPreu: 9,50   €>Basat en 
  l’imaginari de l’artista Friedensreich Hundertwasser>Un 

  espectacle de primera infància per a tota la famíliaAquest 
espectacle visual submergeix als infants en un món d’estímuls que 
els incitarà a descobrir, jugar i experimentar. La neu, la llar, el 
vaixell a tota vela, el fons marí, la natura o la tendresa d’una 
abraçada són alguns dels elements i sensacions que hi apareixen.

c/ Neopàtria 54 08030 Barcelona

Del 1/5/2021 al 9/5/2021

9:00
Exposició: La Flor

Org: Grup de Pintors de Sant Andreu

Casal de barri Can Portabella

Al Grup Pintors de Sant Andreu sempre els ha agradat els colors. 
Quanta més diversitat, millor. La primavera s’hi presta i el grup 
gaudeix, i fa gaudir, plasmant els colors de les flors a les 

 teles.Amb aquesta exposició tan plena de vitalitat obriran, 
 triomfalment, el 20è aniversari del col·lectiu.Podeu seguir la 

inauguració el proper dia 3 de maig a les 19 h a l’Instagram del 
Grup de Pintors de Sant Andreu @pintorss_andreu

C. Virgili 18

Del 3/5/2021 al 30/4/2021

9:30
Cartells del 20è aniversari dels 
Pintors de Sant Andreu

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Amb motiu del 20è aniversari de la fundació del Grup Pintors de 
Sant Andreu, us presentem una mostra de cartells feta pel 
membres del Grup on cada artista expressa, en forma de cartell, 
el que representa la feina feta durant aquests 20 anys de vida del 
Grup. Organitza: Grup Pintors de Sant Andreu. Col·labora: 
Ateneu l’Harmonia.

Segre, 24-32

Del 3/5/2021 al 28/5/2021

19:00
ELS DRETS TRANS SÓN DRETS 
HUMANS

Org: A càrrec del col·lectiu Sextories

Centre Cívic Trinitat Vella

Aquesta exposició és acte de supervivència necessari. Des del 
col·lectiu *Sextories” creiem que el dret a conèixer i viure la 
nostra identitat en plenitud és irrefutable. En un moment polític i 
social on el sexe biològic ha revifat el debat del gènere i la 
identitat, ens veiem amb el deure de reflexionar si s’estan 
instrumentalitzant parts del nostre cos per a definir conceptes 
socials. Existeixen dones amb penis, homes amb vagina, 
existeixen persones no binàries, existeixen persones que 
s’hormonen i altres que no, existeixen milers de realitats trans i 
cap és igual a l’altra. No abraçar la diversitat ens resta empatia i 
ens tanca els ulls davant una realitat bàsica.

Foradada, 36

Del 6/5/2021 al 6/6/2021
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19:00
Barraquisme

Org: Arxiu de Memòria Histórica de la Trinitat Vella

Espai Foradada

En la dècada del 1950 i 1960 l’onada migratòria de població 
forana i del món rural, atreta pel creixement econòmic del 
moment, fa que en les barriades de la perifèria de Barcelona, 
s’aglutinés un gran nombre de famílies que necessitaven un 
habitatge. Uns eren rellogats en un dormitori, uns altres els 
rellogaven una porció de terreny del pari i construïen una 
barraca i uns altres construïen una barraca en qualsevol terreny.

Foradada, 36

Del 6/5/2021 al 5/6/2021

10:00
EXPOSICIÓ - PANG! 
Transmutacions sonores

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver

És un projecte pedagògic, d'experimentació i recerca que té com 
a objecte d'estudi la partitura musical i continua el 
desenvolupament de la notació gràfica. El sistema combina 
recursos del disseny gràfic, la il·lustració, el còmic, la notació 
anglesa i alemanya, jocs populars, textos i símbols per generar 

 aquests documents.A l'exposició podreu trobar una selecció 
de 20 partitures i exemples de com es poden 

  interpretar.Organitzador de l'activitat: Dave MG

Carrer Quito, 8-10

Del 7/5/2021 al 4/6/2021

12:30

11:00
Cuina en Família

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

Gaudiu des de casa d'una activitat divertida, creativa i que 
enforteix lligams: cuina plats senzills i saludables en família!

Plaça Robert Gerhard núm 3

Del 8/5/2021 al 29/5/2021
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