
Del 6/5/2021 al 16/5/2021

Participa a les activitats que organitzen els serveis i els 

equipaments del Districte!

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 6 al 16 de maig.



Agenda d'activitats del 6/5/2021 al 16/5/2021

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

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

dimarts, 11/5/2021

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

18:30

17:30 La cabra Serafina, il·lustrat en 
directe

Versió actual d’aquest conte tradicional divertit i 
enginyós amb il·lustració en directe. A càrrec de Blai 

Senabre, narrador, i Anna Font, il·lustradora. Per a 

 nens i nenes a partir de 4 anys i públic familiar.Cal 

inscripció prèvia. Aforament limitat. 

c/ Estadella 64

dimecres, 12/5/2021

Org: Biblioteques de Barcelona

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

18:00 Cuentos del alma

 Faules i històries per a escoltar amb l’ànima.En la 

recerca ancestral del coneixement, els contes 

s’encarreguen de bressolar les claus per a realitzar la 
tan anhelada alquímia espiritual. Les històries d’aquest 

espectacle són extretes de l’incunable Apunts per a 

  una Història Universal de l’Ànima.

Camp del Ferro, 1-3

dijous, 13/5/2021

Org: La Nau Vila Besòs

Online

19:30

17:30 Taller: Com fer tancats de 
jardineria amb palets de fusta 
reaprofitats

Aprendrem de manera fàcil a aprofitar palets de fusta 

per fer tancats d’escocells o altres tipus de jardineres. 

Seguirem tot el procés, des del desmuntatge dels 
palets fins al muntatge final del tancat. Farem servir 

eines bàsiques i tècniques no contaminants en els 

  acabats.Cal inscripció prèvia a 

https://forms.gle/6YpCbnP6dpdKCtxV9

Online

 - Pàgina 1 - 



Agenda d'activitats del 6/5/2021 al 16/5/2021

Org: centre cívic navas 

centre cívic navas

20:00

19:00 SAMBALA 

Amb Sambala, us proposem un espectacle on cinc 

músics amb una dilatada trajectòria musical en 

diferents estils i generant diferents propostes 
creatives, ens evoque a la música brasilera d'arrel 

popular reptant homenatge a aquesta cultura tan rica i 

  influent.A través d'un repertori cuidadosament 

escollit, amb peces d'alguns dels seus grans autors 
passades pel nostre filtre personal i eclèctic, ens 

presentaran un  espectacle lluminós, alegre i ple de 

sensibilitat, on hi tenen cabuda la poesia, els paisatges 

sonors, el samba així com altres ritmes brasilers i 
instruments molt especials (com ara una tanca 

metàl·lica utilitzada com a flauta) que de ben segur no 

  deixaran a ningú indiferent.Intèrprets: Maya 

Takeuchi, veu / Pedro Bastos, guitarra / Joan Rectoret, 
baix elèctric / Xavi Lozano, flautes i quotidiòfons de 

bufar/ Xavier Tasies, percussions / Marc Vila, Bateria i 

kalimba.

Ptge. Dr. Torent, 1

divendres, 14/5/2021

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic i Espai de Gent Gran Baró de Viver

20:00

18:00 TEATRE - Jojo - BorjaYtuquepintas

JOJO, segon espectacle de la companyia Ytuquepintas, 
és una preciosa proposta escènica de poesia visual, 

  sense text.S’hi ens explica una aventura increïble 

amb l’ús de la sorra, tècnica ja habitual de la 

companyia, i la manipulació de titelles, tot combinant 
  ambdues tècniques.La música, composta 

especialment per a l’espectacle i interpretada en 

directe, acaba de donar forma a JOJO, una proposta 

  molt atractiva per a tota mena de públic.La 
companyia ha escollit el nom de JOJO en memòria al 

primer orangutan que va ser alliberat de la captivitat, 

cosa que va suposar l’inici del projecte internacional 

Animal Rescue, una organització no governamental 
que treballa per salvar els animals del patiment que 

representa viure en captivitat, en promou la 

rehabilitació i, sempre que sigui possible, els 

reintrodueix en el seu hàbitat 
  natural.Aconseguiran alliberar a JOJO, el primer 

orangutan en captivitat?

Carrer Quito, 8-10

Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani de 
Barcelona

20:00

18:30 Centre d’Art: Una exposició de 
debò. Conversa/xerrada entre 
l'artista Martí Anson i Santiago de 
Molina Rodríguez, arquitecte.

Com començarien a parlar un arquitecte i un artista 
sobre una cosa que no està determinada? És possible 

  que els dos trobin punts en comú?El motiu 

d'aquesta trobada és l'exposició titulada "Una 

exposició de debò" que s'està realitzant a Fabra i 
Coats: Centre d'Art Contemporani de Barcelona. Una 

mostra on l'artista, en Martí Anson, juga amb el terme 

construir com a procés, concepte que podríem 

vincular amb la forma de fer d'un arquitecte, en 
Santiago Molina, professor d'arquitectura a la 

  Universitat d'Alcalà.És una ocasió que ajunta dues 

persones per parlar d'art i arquitectura. Només per 

parlar. Al principi només es compta amb les paraules 
per crear una tertúlia que s'inicia amb abandonament, 

un diàleg per construir una casa en comú. Amb el 

mateix material posaran la seva opinió damunt la taula, 

i en cap moment sabem quina direcció prendrà aquest 
joc. És clar que en qualsevol instant es pot abandonar. 

Es proposa la xerrada com una construcció que es 

revela de manera intuïtiva i constant, que cobra forma 

i sentit a mesura que el temps avança. Com la vida 
  mateixa.Ja ho deia Joaquim Anson quan es va 

plantejar fer la seva casa amb l'arquitecte Jordi Capell: 

«el treball de l'arquitecte va ser el que em va fer veure 

la realitat de les coses, i baixar el llistó del projecte 
que tenia al cap, però no la dignitat de la casa. » Estem 

  en aquesta situació.Així com Picasso afirmava: 

«l'objectiu de l'art no és decorar els nostres 

apartaments, sinó que és una arma contra els nostres 
enemics.», Joseph Beuys contesta: «molt bé, però qui 

són els nostres enemics?». I posteriorment nosaltres 

  podem dir: on són els amics?Tant l'arquitectura 

com l'art, quan juguen, estan al límit. I aquí no es 
planteja el joc com una diversió. Tal com deia Le 

Corbusier, ens trobem davant «un joc savi on només 

juga la gent seriosa». Partim de moltes paraules que es 

combinaran i col·locaran de certa forma, i que 
segurament si es fa bé, la gent podrà arribar a pensar 

que ha estat una cosa extraordinària. Però vés a 

  saber.Una xerrada per crear un univers 

d'iniciatives en una geografia feta de racons i 
amagatalls, imaginant d'una manera singular l'espai urbà 

o expositiu per poder trobar un escenari ple de noves 

Sant Adrià, 20. Barcelona
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Agenda d'activitats del 6/5/2021 al 16/5/2021

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

Barcelona

experiències. En certa manera s'està buscant una 
cultura paral·lela que, en certs moments, pot ser 

contestatària. L'única cosa que es busca és prendre els 

carrers com espais de resistència en el marc de crear 

formes de vida social alternatives o almenys 
  diferents.Paraules que es comporten de la 

mateixa manera que els llistons de fusta que estan en 

l'espai expositiu, on art i arquitectura es barregen 

constantment no només en la seva construcció o 
  resultat sinó en el discurs dels tertulians.En certa 

manera, seria impossible que la sentència de Tom 

Marioni fos completament encertada quan diu que 

l'acte de beure cervesa amb amics és la forma d'art 
més elevada. S'oblida que per poder fer això és 

necessari un espai que et aculli, l'arquitectura.

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

19:00 CIRCOGRAFÍA DE UNA 
TRAVESTI (WORK IN 
PROGRESS) - Circ i música en 
directe

Espectacle de circ que parla de l'autobiografia fictícia 

de Victòria Sickness. L'espectacle es basa en 3 etapes 
de la vida: infància, adolescència i edat adulta. Victòria 

és una choni atrapada en el cos d'un biohome i serà 

criada com a tal. Haurà d'anar descobrint i reivindicant 

la seva pròpia identitat. Per narrar la història s'utilitza 
música en viu en sintonia amb l'època narrada, a través 

de beats electrònics, sintetitzador i trompeta. També 

hi ha rap i text. I durant tot l'espectacle moviment 

  acrobàtic i roda cyr.A càrrec de: Victoria 
Sickness, companyia en residència a Can 

  ClarianaDurada: 40 minuts de work in progress i 

20 minuts de col·loqui

Carrer Felip II, n222

Org: Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

19:00 Concert: Abraham Lojo: "Embrujo 
flamenco"

El guitarrista Abraham Lojo, acompanyat de la 
cantaora Laura Marchal i del percussionista Jesús 

Campos, ens oferiran un recital molt especial i 

  dinàmic: “Embrujo flamenco”.La música és original 

i està basada en diferents estils del repertori flamenc, 
creacions pròpies i un ramell de cançó popular 

andalusa però, al mateix temps, també destaca per 

l’enfocament avantguardista, modern i armoniós.

C. Virgili 18

Org: EL FIL VERMELL - CENTRE CÍVIC SANT ANDREU

CENTRE CÍVIC SANT ANDREU

20:45

19:30 TU I JO - REPRESENTACIÓ 
TEATRAL

Un home i una dona comparteixen la vida, els dubtes, 
els neguits, les hores violentament forçades a 

romandre, a continuar existint, a encarar el seu dia a 

  dia sense mitjans. "Tu i Jo" és comèdia, s’apropa al 

teatre de l’absurd per dir veritats que dites 
seriosament ningú voldria escoltar però que un cop 

dites costen de silenciar.

CARRER GRAN DE SANT ANDREU, 111

dissabte, 15/5/2021

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Sala d'actes

13:00

12:00 Marina i el somni de volar

La Marina, sempre ha tingut un somni: conèixer el 

món. Però es veu obligada a treballar a les fàbriques 

 per talde subsistir , renunciant així al seu somni. Ho 
aconseguirà?

Foradada, 36
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I durant 

diversos dies...

Org: ICUB

Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani i 
Fàbrica de Creació. 

21:00

17:00 La Nit dels Museus 2021 a Fabra i 
Coats: Centre d'Art 
Contemporani i Fàbrica de Creació

El Centre d'Art Contemporani i la Fàbrica de Creació 
es sumen a la Nit dels Museus d'enguany, en la que 

obren les portes tots els museus de la ciutat de forma 

gratuïta. Tot i que el centre sempre és gratuït, 

s'oferiran activitats especials entorn a les exposicions 
que hi ha en marxa, i la Fàbrica ofereix una visita 

guiada per conèixer el seu interior i les activitats que 

 els artistes duen a terme. 17 a 19h.- Activació de 

l'exposició Una exposició de debò, amb Martí 
 Anson.19 a 19:45h- Activació de l'exposició The 

Late Estate Broomberg & Chanarin per part de 

l'Elisabet Rodríguez, arxivera encarregada de la 

 renovació quinzenal d'aquesta exposició.19:45 h. 
Visita guiada a Fàbrica de Creació (cal inscripció prèvia 

enviant email a fabraicoats@bcn.cat. Poseu al títol del 

 missatge: VISITA GUIADA NIT DELS MUSEUS)

Sant Adrià, 20. Barcelona

Org: Centre Cívic Can Clariana

Centre Cívic Can Clariana

18:00 KABARETE - Circ

Espectacle multidisciplinar que recull l'antiga tradició 

popular dels cabarets del Paral·lel i les noves 

propostes escèniques. Es tracta d’una proposta fresca, 
atrevida i amb un bon toc d’humor, conformada per 

diferents disciplines: des del circ més clàssic o 

contemporani fins a la dansa, el teatre, els titelles, etc. 

Mai un Kabarete és igual a l'altre, els artistes sempre 
són diferents. Es crea així un espectacle únic i de gran 

   diversitat.A càrrec de: Equip KabareteDurada: 

60 minuts

Carrer Felip II, 222

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
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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

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
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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

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

9:30
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
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10:00
#petalspelconfinament21

Org: CMCPSA Can Galta Cremat, la Societat Cultural i Esportiva La 

Lira i el Casal de barri Congrés Indian

 Xarxes socials dels tres equipaments

L’any passat el CMCPSA Can Galta Cremat, la Societat Cultural i 

Esportiva La Lira i el Casal de barri Congrés Indians ens vam unir 

per celebrar el #MaigFlorit amb un projecte sobre les flors i els 

 sentiments.Aquest any tornem amb #petalspelconfinament21 
amb propostes sobre les flors i els seus colors des de diferents 

temàtiques que es repartiran entre els tres equipaments que 

 formem part d’aquest projecte.La proposta durarà tot el mes 

de maig i es farà virtualment a les xarxes socials dels tres 
equipaments!

 xarxes socials dels tres equipaments

Del 4/5/2021 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

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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Agenda d'activitats del 6/5/2021 al 16/5/2021

21:00

12:00
Festival de les Arts Comunitàries 
de Catalunya (FAACCC)

Org: Fabra i Coats

Fabra i Coats: Fàbrica de Creació

De l’11 al 15 de maig tindrà lloc, a Fabra i Coats: Fàbrica de 

Creació de Barcelona i a espais públics propers, la primera edició 

del FAACCC, Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya. La 
seva programació inclou més de 40 activitats com tallers, 

espectacles, música, performances, conferències i d’altres 

propostes tant gratuïtes com de pagament. El FAACCC neix de 

l’impuls d’una vintena llarga d’organitzacions que s’aproximen a la 
creació com a eina de transformació social. Basket Beat, projecte 

resident la Fàbrica, assumeix el rol de lideratge i coordinació.

Sant Adrià, 20. Barcelona

Del 11/5/2021 al 15/5/2021

20:30

17:30
Exposició "Animals en flor" per 
Rachel Polo

Org: Societat Cultural i Esportiva LA LIRA

SCE LA LIRA

Rachel Polo ens mostra a "Animals en flor" retrats de diferentes 

animals amb flors i plantes com a cabells. Il·lustracions creades 

amb diferents tècniques pictòriques i gràfiques i amb diferents 
 mides de paper. Si vols descobrir el sentit de la seva obra, vine 

  a conèixer-la de l'11 al 29 de maig a la nostra seu. La 

inauguració serà el 14 de maig a les 18:30h. Aconsegueix les 

teves entrades a la nostra pàgina web.

Carrer coroleu, 15

Del 11/5/2021 al 29/5/2021

18:30

17:00
Let's play in english 

Org: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Una manera divertida d'aprendre anglès a través de jocs creatius 

    i teatre.A càrrec de Jenny Beacraft.Grup 1 adreçat a 

  infants de 8 a 10 anys. De 17 a 17.45 h.Grup 2 adreçat a 

  infants de 11 a 12 anys. De 17.45 a 18.30 h.Cal inscripció 
prèvia

Galicia, 16

Del 11/5/2021 al 8/6/2021

20:00

17:30
I Cicle Cinefòrum de Navas

Org: Taula comunitària del PDC Navas: Comissió Inclusió i Convivència

Centre Cívic Navas

A través de tres pel·lícules reflexionarem sobre temes com la 

inclusió de persones amb diferents capacitats i la situació de crisi 

sociolaboral que s'ha vist incrementada amb la COVID-19. Al 

final de cada sessió es realitzarà un debat col·lectiu amb persones 
expertes i/o testimonis sobre les temàtiques que aborda cada 

  pel·lícula.-Dimecres 12 de maig a les 17:30h: "La Familia 

Bélier", d'Éric Lartigau. Debat dinamitzat per l'associació Arep 

per la Salut i l'em2o (Escola Municipal de Segones Oportunitats) 
  
-Dimecres 19 de maig a les 17:30h: "Yo, Daniel Blake", de Ken 

Loach. Debat dinamitzat per la ONG T'Acompanyem, PES Navas 

  i l'Equipament Integral Meridiana.-Dimecres 26 de maig a les 
17:30h: "Diecisiete", de Daniel Sánchez Arévalo. Debat 

dinamitzat per l'Associació Asperger de Catalunya i l'Eix 

  Comercial Maragall. Inscripcions a: 

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

Passatge del Dr. Torent, 1

Del 12/5/2021 al 26/5/2021

9:30
Exposició ♻ Canvia el xip. 
Recicla’ls!

Org: Agència de Residus de Catalunya 

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero 

La campanya “Canvia el xip. Recicla’ls!” té l’objectiu de fomentar 

la recollida selectiva dels residus d’aparells elèctrics i electrònics 

(RAEE) per tal que aquests rebin una gestió correcta per part de 
la ciutadania quan ja són en desús

Galicia, 16

Del 13/5/2021 al 19/5/2021
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