
Del 10/6/2021 al 20/6/2021

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

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 10 al 20 de juny.



Agenda d'activitats del 10/6/2021 al 20/6/2021

dijous, 10/6/2021

Org: Casal de Gent Gran Bon Pastor

Casal de Gent Gran Bon Pastor

12:30
11:00 Aprèn a escoltar el teu cos

Xerrada informativa i pràctica sobre prevenció de 
caigudes, transferències i dolors crònics de la mà d'un 

 fisioterapeuta col·legiat.Inscripció previa. Places 
 limitades.Activitat gratuïta

C/ d'Ardèvol, s/n

Org: La Nau Vila Besòs

Online

19:30
17:30 Taller: Xarxes socials per a entitats

Dijous 10 de juny de 2021, de 17.30 a 
 19.30hFormat: Activitat online gratuïta. Cal 

inscripció prèvia a 
 https://forms.gle/pbyaTP5NagX3LQnH7Màxim 2 

  persones per entitat!Oferim un taller dinàmic i 
participatiu per saber quines xarxes socials són adients 
per a entitats. Aprendrem quins són els seus beneficis 
i com podem fer-les servir per poder comunicar-nos i 

  interaccionar amb la nostra base social.Taller a 
càrrec de: Federación Solidaria Acción Social – FESOAS

Online

Org: Fábrica de Creación Fabra y Coats 

Fábrica de Creación Fabra y Coats 

19:00 Homenatge a les àvies 

 Que sense anar a la guerra vanfer la lluita des de 
  casa. Duesdones es refugien a l’edifici queara és la 

 Fàbrica de Creaciódurant un dels 
  bombardejosfeixistes assolen Barcelona enels 

 primers mesos de 1938. Ambelles, un grup de 
  vianants tambétroben refugi en l’edifici. Enaquesta 

 trobada entre les donesi el públic, s’aniran 
 descobrintmoments de les seves 

 històriesparticulars i de la 
  històriacol·lectiva.Clip teatres, en residència al 

  CCSant AndreuIdea, dramatúrgia, direcció 
  iinterpretació: Marta Genís iÀngels 

 CastueraDurada: 60 minuts

 Carrer de Sant Adrià, 20

divendres, 11/6/2021

Org: Centre Cívic Bon Pastor

CENTRE CÍVIC BON PASTOR

19:00
17:30 ESPECTACLE FAMILIAR LA 

MAMA DELS ARBRES (CIA FES-
T'HO COM VULGUIS)

Espectacle familiar En una terra on la natura és rica i 
abundant, hi viuen en harmonia les persones, els 
animals i la vegetació. La cobdícia d’altres humans, farà 
malbé aquest equilibri i posarà en greu perill la seva 
riquesa natural. Wangari i les dones dels pobles, 
decideixen fer front al desastre amb un senzill gest ple 
de determinació: tornar a plantar milers d’arbres a la 
seva terra.

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

18:00 TOC, TOC! QUI HI HA? - Titelles

La Fabiola és una lloba rodamón que viu a Collserola. 
En un dels seus viatges li passen coses inesperades: es 
queda sense aigua, sense menjar i sense aixopluc. Per 
tal de demanar ajut, la Fabiola truca a la porta de les 
tres primeres cases que troba pel camí. Que qui viu en 
cadascuna d’elles...? Qui menys us podeu 

  imaginar!A càrrec de: Pampallugues 
  TeatreDurada: 45 minutsEspectacle recomanat de 

 2 a 6 anysPreu: 3,50€ (gratuït per a menors de 6 
anys)

Carrer Felip II, 222
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Agenda d'activitats del 10/6/2021 al 20/6/2021

Org: Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i 
Democràtica

19:00 Almisdaè

 Petita gran comèdia ubicadaen un poblet a principis 
  delsegle XX, on les enveges i lesxafarderies vicien 

 l’ambient ipodreixen totes les 
  relacions,despertant recels envers totel que és 

 foraster. Un marcperfecte perquè la 
 hipocresias’imposi, tot ocultant 

  granssecrets.”Almisdaè” és una dona 
  sensefutur ni passat; és una obra peraprofundir 

  en els jocs de poderentre homes i dones.Text i 
 direcció: Alberto RizzoIntèrprets: María 

  Villarejo,Cristina Sales, Carles Vallès,Alberto 
Rizzo i Rita Ardiaca

Carrer de Concepción Arenal, 165,

Org: Trio Nilo

Nau Bostik

21:30
20:00 Concert Trio Nilo

https://naubostik.com/actividad/trio-nilo/

Carrer Ferran Turné, 11

dissabte, 12/6/2021

Org: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i Agència de Residus 

de Catalunya

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

11:00 Taller de reparació d'aparells 
electrònics 

Taller de reparació de petits aparells elèctrics i 
electrònics (mòbils, tablets, auriculars, reproductors 

 de música, etc...)

Galicia, 16

Org: l’Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu.

Casal de Barri Torre de la Sagrera

12:00 Amunt i avall,pageses,cucs i alls

 L’espectacle de la Cia Lacuentista ens endinsa 
  enuna doble història sobreuna pagesa que aposta 
  perl’agricultura ecològica ambtotes les dificultats 

  que aixòli suposa i el món soterraton hi ha els 
  seus amics delsubsòl. Un projecte basat enel 

 coneixement dels sòls, dela sobirania alimentària i 
  d’unfutur més sostenible.Activitat presencial i 

  placeslimitades. Cal inscripció prèviaal web o al 
  codi QR adjunt.Organitzat juntament ambl’Aula 

 Ambiental del Districtede Sant Andreu.

Carrer de Berenguer de Palou, 64-66,

Org: l’Associació Musical Andreuenca.

CC Bon Pastor

13:00
12:00 Duet Logos

  Concert de pianoi violí interpretatpel duet 
 “Logos”, de la màde l’Associació 

  MusicalAndreuenca. S’interpretaràla peça 
 “Kaleidoscope” delcompositor rus César 

  Cui.Activitat presencial i placeslimitades.

 Plaça de Robert Gerhard, 3

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Centre Cívic Trinitat Vella - Espai Foradada

13:00
12:00 Kangeroo Bollywood

Kangeroo Bollywood és ballar amb els nostres bebès 
al ritme del Bollywood, gaudint de la dansa i la 

  maternitat.T'animes a ballar amb nosaltres? 

c. Foradada, 36

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Centre Cívic Trinitat Vella - Espai Foradada

23:59
20:00 XX MOSTRA DE 

CURTMETRATGES DR. MABUSE

Un festival obert tant a nous creadors com més 
experimentats. Un jurat format per professionals en el 
món de les audiovisuals, professors i estudiants de 
cinema i col·laboradors d’altres festivals que duen a 
terme la selecció dels curtmetratgesper la XXa edició 
de la mostra Dr. Mabuse.

c. Foradada, 36
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dilluns, 14/6/2021

Org: Biblioteques de Barcelona

Biblioteca de La Sagrera-Marina Clotet

17:30 Ocellots i ocellets

 Narració de contes.A càrrec de Núria 
 Clemares.Entre 2 i 4 anys.

Camp del Ferro, 1-3

dimarts, 15/6/2021

Org: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i Agència de Residus 

de Catalunya

Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

19:30
17:00  Video- fòrum "La tragèdia 

electrònica"

Visionatge del documental “La Tragèdia electrònica”. 
Després del vídeo s’iniciarà un debat de conscienciació 

 conduit per un educador ambiental.

Galicia, 16

Org: CC Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

19:30
18:00 Taller artístic – Teixint la realitat a 

càrrec de Weiju Pan i Marta Callen

Aprèn a crear un teixit de paper higiènic només 
 utilitzant les nostres mans!L'art retrata, fa 

reflexionar, transforma i trascendeix la realitat entre 
altres objectius. A partir d’un element tan 
representatiu del passat recent, “el paper higiènic”, 
protagonista inesperat de l’inici de la pandèmia, 
generador de notícies, carn de meme, reflex de la 
histèria del primer món...el transformarem, teixint-lo. 
 

Mentre el teixim, reflexionem sobre què representa 
aquest material, decidim què farem amb ell: si l’unim 
en una peça conjunta o en peces separades. Què en 
farem amb el resultat? Trobarem una metàfora 

  d’aquesta transformació?Activitat vinculada a la 
 exposició Sincronitzacions temporals.

Carrer Gran de Sant Andreu. 111

Org: CC Bon Pastor

CC Bon Pastor

19:00 From hell

 Les cinc víctimes de Jackl’Esbudellador es troben en 
  untemps i espai indeterminat onjuguen a viure, ja 

 que la vida se’lsha arrabassat de forma cruel 
  iimpune. Aquest muntatge dónaveu a aquestes 

 cinc dones, que esmouen entre la realitat i la 
  ficció,i convida a reflexionar al voltantde la 

 violència i el maltractamentendèmic que han patit 
  les dones;un problema social que segueixsent 

 d’una actualitat indignant.Cia. Lana in Red (La Jarra 
 Azul),en residència al CC Trinitat Vella

Plaça de Robert Gerhard, 3,

dijous, 17/6/2021

Org: PIAD Sant Andreu i Casal de Gent Gran Bon Pastor

Casal de Gent Gran Bon Pastor

12:30
11:00 Xerrada 'Pensions, herències, 

viduïtat, testaments i document de 
voluntats anticipades'

Què és el document de voluntats anticipades? A què 
tinc dret si em quedo vídua o vidu?  Quina pensió em 
correspon? Quin tipus de testaments hi ha i quin em 

  convé més?A càrrec de Lourdes Gonzalez, 
  advocada dels PIAD.Inscripció prèvia. Places 

 limitades.Activitat gratuïta.

C/ d'Ardèvol, s/n

Org: CC Baró de Viver

CC Baró de Viver

17:00 Més que bombolles 

 Futur distòpic 100 anysdesprés de la pandèmia 
  del2020, que es va tenir unesconseqüències 

  nefastes pelplaneta i per la vida de lespersones. 
  En aquell momentuns infants creen unsplanetes-

 bombolles aïllatsper l’espai on la vida va 
  anardesenvolupant-se de formesdiferents.

Carrer de Quito, 8 - 10,
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Org: Biblioteca Bon Pastor i CC Bon Pastor 

CC Bon Pastor 

18:00 Els 3 porquets i el llop especulador

 Hi havia una vegada unporquet arquitecte, 
  unaporqueta hipster i un porquetecologista que, 

  farts de serperseguits pel ferotge llopWolfy, van 
  decidir marxarben lluny i fer realitat el seusomni: 

 viure tranquil·lamenten unes cases fetes a la 
  midade les seves aficions i manerade 

  ser.Espectacle impulsat perFEMAREC i 
 interpretat perla cia POT Teatre, 

  formadaíntegrament per actors iactrius amb 
 discapacitatintel·lectual o trastorn 

  mentalsever.Cal inscripció prèvia al 
  webbonpastor.inscripcionscc.comOrganitzat 

 conjuntament ambla Biblioteca Bon Pastor.

Plaça de Robert Gerhard, 3

divendres, 18/6/2021

Org: CENTRE CÍVIC BON PASTOR

CENTRE CÍVIC BON PASTOR

19:00
17:30 ESPECTACLE FAMILIAR 

SÒMINES DE L'ÀRTIC ( CIA 
TOMA PA'TI)

La Juna és una jove cambrera que viatja a les nits a 
través d’una caixa màgica als diferents indrets del 
Planeta Terra. En Martí, el guardià de la caixa, 
necessita la seva ajuda per salvar l’Àrtic. Els glaciars 
s’estan separant i desfent! El Capità Focum vol fondre 
tot el gel de l’Àrtic per convertir-se en el governant 
més poderós. En aquesta aventura, tindrà l’ajuda de la 
Ninuk, una esquimal que desitja ser una cantant pop. 
Plegats salvaran animals, conservaran iglús i lluitaran 
per millorar la situació catastròfica del canvi climàtic.

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Org: Fem Soroll

Biblioteca Bon Pastor

19:30
19:00 Recital de poesia

Ens deixarem endur per la màgia de les paraules i el 
vers. Organitzat per l'entitat del barri, Fem 

 Soroll.Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

c/ Estadella 64

Org: Casal de Barri Torre de la Sagrera

Casal de Barrí Torre de la Sagrera

19:00 Sin clown no som

Un seguit de números en format cabaret que neix de 
la necessitat d’explicar històries, d’explicar- se i de 
tornar a compartir les creacions amb el públic. Aquest 
show que barreja en el seu títol tres idiomes és una 
amalgama d’identitats pallasses, de formes de veure el 
món des d’una perspectiva clown. Amb humor i molt 
d’amor. Creacions sorgides de l’Escola de formació de 
clown El Rinclowncito by Merche 8A. Activitat 
presencial i places limitades. Cal inscripció prèvia al 
web o des del telèfon (931 538 381).

Carrer de Berenguer de Palou, 64-66

Org: CC Navas

CC Navas

19:30 El hombre de hojalata 

Diuen que els robots ens prendran la feina. Això és el 
que li passa a l’Angus, una periodista que veu frustrat 
el somni de convertir-se en directora del diari quan 
contracten un androide per fer aquesta tasca. 
L’XZ2314-MAX és un robot d’última tecnologia i no 
necessita a ningú, ja que és capaç de generar el diari 
sencer tot sol en pocs segons. L’Angus, però, no està 
disposada a rendir-se. Activitat presencial i places 

 limitades.També s’emetrà en directe a través del 
Facebook del centre.

Passatge del Dr. Torent, 1

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

20:15
19:30 ULTRA - Cia La Visceral

ULTRA és una lluita per sobreviure, una obra que es 
construeix com un viatge en fugida de la mort. Una 
dona dorm al costat d'un home, una veu que ve 
d'algun lloc desconegut li anuncia que l'home la matarà 
quan desperti i en aquest moment comença una 
travessia que conduirà a la dona a l'únic destí possible 

  davant la mort, actuar, lluitar, estimar.La violència 
i la fragilitat de la ment humana convertiran una nit 
qualsevol en un brot psicòtic replet de veus, llums, 
sons i cossos.

C/ Quito 8-10
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I durant 

diversos dies...

dissabte, 19/6/2021

Org: CC i Espai de Gent Gran Baró de Viver

CC i Espai de Gent Gran Baró de Viver

18:00 La balada de Lady Lup

 Las Borregas és unpetit poble perdut enmig del 
desert de Mèxic entre Los Nogales, Aguas Prietas i la 
frontera amb el gringo. Allà hi ha una cantina fosca i 
trista, una cofurna habitada per personatges estranys i 
regentada per la Lady Lup; una dona cridanera que mai 
parla del seu passat. Però tot canviarà així que arribi la 

 Minerva... Amb la Cia. La Trifulga dels fútils Activitat 
presencial i places limitades. Cal inscripció prèvia al 
web o al codi QR adjunt.

Carrer de Quito, 8 - 10

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

18:45
18:00 LA BALADA DE LADY LUP - La 

Trifúlga

Tots amaguem una història trista dins el cor que, 
feixuga, ens acompanya i ens pesa. Però poden l’amor i 
la bellesa transformar-la? I si algú tingués el do de fer-
nos millors? I si tot no està perdut? I si l’esperança viu 
sota la nostra pell? I si res és el que sembla? I si un dia, 
en un lloc remot al bell mig del desert de Mèxic, et 
creues amb Minerva?  Benvingut a la Cantina de Lup.

C/ Quito 8-10

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

18:00 LIMBOS - Música i dansa

Una conversa entre amigues, entre dansa i música. Un 
viatge pel subtil limbe on es troben cos i so. Un 

  experiment d’Alex a Aina.A càrrec de: Aina Lanas 
& Alex Serra, companyia en residència a Can 

  ClarianaDurada: 45 minutsEspectacle dins del 
 marc del Dia de la MúsicaPreu: 3,5 €

Carrer Felip II, 222

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

21:00

19:00
You’re not here anymore

Org: 112Gallery

Nau Bostik

https://naubostik.com/actividad/youre-not-here-anymore/

Carrer Ferran Turné, 11

Del 27/5/2021 al 29/6/2021
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22:00

10:00
EXPOSICIÓ BARCELONA 
RESPON A L'EMERGENCIA 
CLIMÀTICA

Org: CENTRE CÍVIC BON PASTOR

CENTRE CÍVIC BON PASTOR

Exposició que pretèn donar a conèixer, de manera pedagògica, 
interactiva i propera, la realitat d’emergència climàtica a 
Barcelona. Els objectius d’aquesta exposició , entre d’altres, es 
centren en mostrar com afectarà el canvi climàtic a la ciutat, les 
línies de treball i accions previstes en relació amb la Declaració 
d’emergència climàtica i el Pla Clima de Barcelona, i les accions 
que està duent la ciutadania a escala individual i col·lectiva per 
contribuir a la lluita contra l’emergència climàtica.

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona, B

Del 31/5/2021 al 30/6/2021

21:00

10:00
Jo pallassa

Org: d'AFOCER

 Torre de La Sagrera

  El Casal de Barri Torre deLa Sagrera vol homenatjartotes 
 les pallasses que amb laseva feina ens han fet riure 

  ireflexionar. Aquesta exposiciófotogràfica, plantejada des 
  delgrup de dones d’AFOCER, volvalorar la importància 

   lúdicai social d’aquesta professiói reivindicar la figura deles 
  dones en un sector tanmasculinitzat. L’exposiciós’estructura 

  en tres gransblocs: la persona i la sevarealitat, el personatge 
  de lapallassa i les activitats quel’envolten.

Carrer de Berenguer de Palou, 64-66, 08027 Barcelona

Del 1/6/2021 al 19/6/2021

21:00

12:00
Mostra de Projectes Integrats del 
CFGS Fotografia. Escola Serra i 
Abella.

Org: Escola Serra i Abella.

Nau Bostik

https://naubostik.com/actividad/escola-serra-i-abella/

Carrer Ferran Turné, 11

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

21:00

11:00
La mayor venta de Kilo Vintage de 
Europa llega a Barcelona

Org: https://vinokilo.com

Nau Bostik

https://naubostik.com/actividad/vinokilo-summer/

Carrer Ferran Turné, 11

Del 11/6/2021 al 13/6/2021

19:30

17:30
Torneig d'escacs

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Torneig d'escacs al pati de la biblioteca. Organitzat per 
 l'associació del barri, Fem Soroll.Cal inscripció prèvia. 

Aforament limitat.

c/ Estadella

Del 14/6/2021 al 17/6/2021
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