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DIJOUS 1 DE JULIOL

DIVENDRES 2 DE JULIOL

19 h
Concerts a la plaça! F.E.M. and the
F.A.M.

17.30 h
Bona nit i tapa’t (Marta Arnaus i
Jordi Bardella)

Fins fa ben poc, ningú s’havia atrevit a parlar dels esquimals que van a Lloret, de les
precàries condicions de treball dels tions o
de la importància de la pala i el cubell quan
es va a la platja! Ha arribat F.E.M. amb el
seu ritme Rub-A-Dub. A més, no venen
sols! Ens acompanyes?
Lloc: Pl. Ferran Reyes
Organitza: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal inscripció a www.ccnavas.cat.

Una nena vol fer-li un regal d’aniversari
a una amiga. És per això que entrarà a la
seva habitació, per veure quines joguines
té i quines no... En veure que ja té moltes
joguines, no sap pas què regalar-li. Sort
que recordarà que el que més li agrada
a l’ Ananda és la NIT. I és això el que li
regalarà: una nit màgica, amb petons,
cançons i un trosset de cel. Espectacle
amb interpretació de cançons tradicionals i
música en directe
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Presencial. Cal inscripció prèvia. Es
poden reservar les entrades gratuïtes per
telèfon, presencialment al Centre o a la
web.

21 h
La boda de Rosa (pantalla Barcelona
a la fresca) - Cinema
A punt de complir els 45 anys, la Rosa
s’adona que ha viscut sempre per als altres
i decideix prémer el botó nuclear, engegar-ho tot a passeig i prendre les regnes de
la seva vida.
Lloc: A la placeta del Centre Cívic Can Clariana Cultural. Reserva a canclariana.cat
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Apta per a tots els públics i distintiu
especialment recomanada pel foment de la
igualtat de gènere. Gratuït.

18.30 h
Tardes de Jazz: “Swing moment”,
amb Men in Swing
L’era swing concentrada en 90 minuts
de concert amb músics i ballarins que
ens traslladen a l’època de la llei seca als
EE.UU. en una selecció de cançons per
repassar la història del swing des dels seus
inicis. Set músics i dos ballarins de Lindy
Hop es fusionen a l’escenari.
Lloc: Al Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”. Activitat gratuïta.
Organitza: Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”
Inscripcions a la web del centre o presencial.
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19 h
El poema inacabat - Teatre i poesia
La poesia, el teatre, la cuina i l’art sovint
s’escapen de les lleis del mercat. Convidar
a sopar, cantar una cançó o recitar un
poema a algú a la cuina de casa crea un
vincle social que podria ser el que diem
que és “Lo Nostro”. La majoria d’invitacions
socials i familiars compten amb aquesta
reciprocitat. Quan ens reunim al voltant
d’una taula o ens esperem mentre s’acaba
de cuinar sorgeix la necessitat immaterial
de distreure als altres, siguin comensals
o cuiners, amb acudits, cançons, poemes
o anècdotes; i això suposa una teatralitat,
per allò que deia Peter Brook que si hi ha
un que mira —o, en aquest cas, escolta— ja
tenim fet teatral.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural.
Reserva a canclariana.cat.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural.
Preu: 3.50€

19 h
BARÓ COMEDY
Baró comedy és un espectacle de
monòlegs en castellà amb un carrusel
dels millors còmics del panorama local i
nacional. Vine a riure amb nosaltres, ho
necessitem!
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver | Presencial. Cal reserva prèvia. Es pot fer a través
de la web o contactant-nos: 93 256 097
- info@ccbarodeviver.cat
Organitza: Club de Fútbol Besòs - Baró
de Viver

19h
Teatre “GIULIA” amb Cia. Gespalka’p
Giulia Tofana va ser l’assassina amb més
èxit del segle XVII. Arsènic, plom i belladona, són els ingredients que van convertir
la seva perfumeria en una fàbrica de verí.
El seu producte estrella: l’Aqua Tofana, un
beuratge inodor, incolor, insípid però eficaç,
que venia a les dones que volien acabar
amb els seus matrimonis no desitjats. Responsable de la mort de més de 600 homes,
la nostra protagonista va ser l’enverinadora
més discreta, però també la més letal.
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
*Activitat inclosa en el cicle Calidoscopi
Cultural 2021.

A PARTIR DE DILLUNS 5 DE
JULIOL
Escape/gimcana d’exterior
Activitat oberta d’escape room d’exterior
que consisteix en una ruta-gimcana pel barri, en què es necessitarà l’ajuda del mòbil
i les xarxes socials per resoldre les proves
i enigmes platejades a diferents punts del
barri de Bon Pastor
Lloc: Des del Centre Cívic Bon Pastor,
activitat exterior presencial.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
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DILLUNS 5, DIMECRES 7 I
DILLUNS 12 DE JULIOL (3 SESSIONS)
De 17.30 a 19.30
Taller de collage: imatges, lletres i
històries
La tècnica del collage és tan senzilla que
tots tenim la capacitat de practicar-la. Al
llarg de tres tardes, veurem el poder del
collage per narrar, per il·lustrar una història
o per potenciar les lletres i les paraules
en un imaginari visual. Farem una petita
visita per la feina de collagistes importants
i veurem que tot és vàlid a l’hora de practicar aquesta tècnica. Utilitzarem imatges
figuratives, inventarem formes abstractes
i desenvoluparem diversos exercicis que
estimularan la nostra creativitat amb les
mans. A càrrec de Tita Berasategui (@
mara_carver)
Lloc: Presencial Biblioteca Trinitat Vella-J.
Barbero
Organitza: Biblioteques de Barcelona
Cal inscripció prèvia

DILLUNS 5 DE JULIOL
18.30 h
UNA MIRADA AL CONTINENT AFRICÀ: Gabon, terra de goril·les
Cicle dedicat a tres Estats del continent
Africà, per comprendre i conèixer les
realitats d’aquest continent, de la mà del
paleontòleg i divulgador científic, David
Rabadà.Les seves grans selves encara
contenen algunes poblacions d’aquests
simis, però buscar goril·les a Gabon és una
aventura de les més complicades per al
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viatger. Aviat es fa pales que el problema
de Gabon no són les epidèmies sinó el
sistema polític instaurat al país, una dictadura costejada i defensada per militars.
Lloc: Sala d’actes CC Navas Ptge. Dr.
Torent, 1
Organitza: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal inscripció a www.ccnavas.cat

DIMARTS 6 DE JULIOL
18.30 h
UNA MIRADA AL CONTINENT AFRICÀ: Senegal, l’Africa esclava
Cicle dedicat a tres Estats del continent
Africà, per comprendre i conèixer les
realitats d’aquest continent, de la mà del
paleontòleg i divulgador científic, David
Rabadà. El Senegal, probablement el destí
més conegut d’Àfrica, i que ha fet créixer
el turisme cultural i de viatges solidaris.
Segurament a causa de la bellesa del seu
poble, de la seva terra, de la seva costa o
de la seva música.
Lloc: Sala d’actes del CC Navas Ptge. Dr.
Torent, 1
Organitza: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Cal inscripció a
www.ccnavas.cat
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DIMARTS 6 I 13 DE JULIOL

DIMECRES 7 DE JULIOL

incidir en la necessitat de tenir cura de
l’entorn natural de les nostres costes i del
mar. Els seus protagonistes viuran unes
aventures basades en els maldecaps que
poden produir els residus a les platges, així
com en la protecció del medi marí i de les
nostres costes.
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Cal inscripció prèvia. Es pot reservar les
entrades gratuïtes per telèfon, presencialment al Centre o a la web.

18.30 h
UNA MIRADA AL CONTINENT AFRICÀ: Madagascar, el paradís perdut

17.30 h
Taller de disseny de postals amb
Clara Nubiola

Cicle dedicat a tres Estats del continent
Africà, per comprendre i conèixer les
realitats d’aquest continent, de la mà del
paleontòleg i divulgador científic, David
Rabadà. A cavall entre cultures africanes i indonèsies, Madagascar mostra un
trencaclosques d’ètnies i colors de pell que
s’han ajuntat sota una mateixa llengua, el
malgatxe.
Lloc: Sala d’actes del CC Navas Ptge. Dr.
Torent, 1
Organitza: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal inscripció a www.ccnavas.cat

Taller de disseny de postals crítiques a
partir del dibuix, el collage i l’escriptura.
Lloc: Presencial. (entenc que es al CC Sant
Andreu)
Organitza: CC Sant Andreu
Inscripcions a la web https://santandreu.
inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=22&t=AC
Activitat vinculada a l’exposició “L’opinió
dels altres era molt + important”. Públic
familiar.

De 17 h a 19 h
Tarda de Jocs de Taula
Tardes d’estiu per compartir i gaudir de
diferents jocs de taula. A càrrec de JugarxJugar
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J.
Barbero

DIJOUS 8 DE JULIOL
11.30 h
Espectacle infantil matinal: Els Secrets del fons del mar (Sensedrama
Teatre)
Espectacle teatral adreçat a un públic
familiar, a partir de 4 anys, que pretén

19 h
Concerts A La Plaça! Rumbakana
Vine a gaudir de la rumba més autèntica i
canalla amb sentiment i picardia. Prepara
les teves palmes i “sálvese quinen pueda”!
Lloc: Pl. Ferran Reyes
Organitza: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal inscripció a www.ccnavas.cat
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19.30 h
Balköning amb “COR DesaCORd”
Inspirat en la tradició dels cors socials, cor
DesaCORd creu en l’acció musical com
una eina d’intervenció no-violenta per a
la transformació individual i col·lectiva.
A través del cant, pretenen donar veu a
missatges subversius, que es troben a una
àmplia varietat de lletres, tant les que parlen d’amor com de cultura, d’història o de la
vida quotidiana. L’acció musical esdevé així
una forma d’activisme i de mobilització política, que ens porta als carrers a denunciar
i lluitar contra situacions d’injustícia.
Lloc: Plaça dels drets dels infants
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

DIJOUS 8 DE JULIOL
21 h
La vampira de Barcelona (Pantalla
Barcelona a la fresca) - Cinema
A la Barcelona de principis de segle XX
conviuen dues ciutats: una burgesa i
modernista, l’altra sòrdida i bruta. La
desaparició de la petita Teresa Guitart, filla
d’una rica família, commociona el país i la
policia té una sospitosa: Enriqueta Martí,
coneguda com “La Vampira del Raval”.
Lloc: A la placeta del Centre Cívic Can Clariana Cultural. Reserva a canclariana.cat
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Pel·lícula recomanada per a majors de 18
anys. Gratuït
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DIVENDRES 9 DE JULIOL
18h a 20 h
Taller Coupé Decalé a càrrec de
Ku’dancin Afrobeatz
Durant aquesta sessió intensiva, ens
endinsarem en la utopia identitària que
va crear la diàspora ivoriana al París de
finals dels 90. Entendrem on resideix el
seu èxit per a que sigui un moviment tan
ben rebut quan arriba a la capital, Abidjan,
en un moment de guerra civil. Així mateix,
abordarem el seu vincle amb el llenguatge
urbà Nouchi i tot allò que amaga el Coupé
Décalé darrere d’una aparent superficialitat.
Lloc: CC Sant Andreu
Organitza: CC Sant Andreu i Festival Grec
Activitat vinculada al Festival Grec de
Barcelona 2021. Públic: general a partir de
14 anys

18.30 h
Tardes de Jazz: Concert de “Easy
Living Trio”
Trio que s’inspira en les sonoritats càlides
de la música brasilera i la sofisticació
del jazz clàssic. Els seus components
procedents de diversos punts del planeta,
acumulen experiències vàries en diferents
formacions de l’escena europea. D’Ellington a Monk, i a través d’una visió personal i
renovada ens ofereixen un paisatge musical que captiva el món del silenci i sedueix
a l’espectador.
Lloc: Al Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”
Activitat gratuïta. Inscripcions a la web
del centre o presencialment, des de quinze
dies abans.

-7-

PARA SOL
2021

19 h
Gatzara Quartet
La música Gnawa té les seves arrels al
Marroc, l’Imperi mandinga, Mali i altres
països de l’Àfrica occidental, i va ser
portada pels esclaus arribats al Marroc que
van viatjar amb la seva herència musical i
les seves creences, la mescla de les quals
es va convertir en cerimònies de tràngol
per a curar i sanar l’ànima. Gatzara Quartet
incorpora tota aquesta tradició a les músiques d’herència africana que van germinar
als Estat Units -el Jazz, el Funk, i el Groove
en general- i els amaneix amb les melodies
de vents provinents de diversos llocs del
món, i les lletres en Àrab enriquides amb
les llengües ancestrals dels Fula, Bam-bra
i Haussa.
Lloc: Presencial. (suposo que al CC)
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Cal inscripció prèvia. Es pot reservar la
vostra entrada gratuïta per telèfon, presencialment al Centre o a la web

19 h
Tarda dansada amb l’Escola de dansa Spin - Dansa
Les solistes de l’escola de dansa Spin ens
faran vibrar amb els seus repertoris, que
van des de la dansa més clàssica fins a les
danses més modernes.
Lloc: A la placeta del Centre Cívic Can Clariana Cultural. Reserva a canclariana.cat
Gratuït

DISSABTE 10 DE JULIOL
18 h
Contes eròtics - Teatre
Els follets i les fades viuen al bosc però…
com s’entretenen en el seu temps lliure?
La Bella Dorment viu en una torre esperant
el seu príncep però… com serà la primera
vegada? Contes amb patufets llaminers,
conillets afamats i altres personatges
entremaliats que revelaran la cara menys
innocent dels contes de fades.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural.
Reserva a canclariana.cat
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Preu: 3.50€

DIMECRES 14 DE JULIOL
19 h
Taller de dibuix urbà amb
Clara Nubiola
Taller de dibuix urbà itinerant per tal de realitzar una
reflexió crítica del nostre
entorn més pròxim.
Lloc: Presencial, itinerant.
Organitza: CC Sant
Andreu
Inscripcions a la web https://santandreu.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.
jsp?g=1&c=22&t=AC
Activitat vinculada a l’exposició “L’opinió dels altres
era molt + important”.
Públic: general
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DIJOUS 15 DE JULIOL
17.30 h
Juguem amb l’aigua - Tardes en
família
La calor també ha arribat a Can Clariana, vine a gaudir d’un circuit d’activitats
refrescants!
Lloc: A la placeta del Centre cívic Can
Clariana Cultural
Organitza: Centre cívic Can Clariana
Cultural
Gratuït

A partir de les 17.30 h
Cicle Fabraestiu
Dissenya el teu personatge
Taller de curta durada on acompanyarem
els infants a crear un personatge de còmic
o conte il·lustrat i a dibuixar algunes de les
seves emocions.
A càrrec de: Jaume Montserrat
Edat: 6-12 anys
Places segons ordre d’arribada.
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra

A partir de les 18 h
VIATGES DES DEL SOFÀ Moçambic
“Viatges des del sofà” és un cicle cultural
amb el qual es proposa a les especta dores que viatgin amb els cinc sentits
a alguns dels indrets d’aquest món tan
di - vers i desconegut. Propera parada:
Moçambic. Un destí que passa desapercebut de gran diversitat cultural i natural.
Moltes tradicions culturals de Moçambic,
han sobreviscut a segles de colonialisme
portuguès. Grups ètnics com els Makonde
o els Chopi conviuen amb altres influències
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com la islàmica, l’idioma suahili o el bantu
parlat per grups matrilineals. A través de
la dansa, la música, la paraula, l’art, i, si ens
ho permeten, la gastronomia, coneixerem
una mica més d’aquest poble.
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
*Activitat relacionades: Exposició i Taller
de ‘JOGUINES DE MOÇAMBIC’

19 h
Concerts a la plaça! Balkumbia
Descobreix aquest projecte multicultural
nascut a Barcelona que reuneix músics
de diversos països i que fusiona melodies
balcàniques amb ritmes llatins, travessant
continents i cultures.
Lloc: Pl. Ferran Reyes
Organitza: Centre Cívic Navas
Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal inscripció a www.ccnavas.cat

DIVENDRES 16 DE JULIOL
18.30 h
Ploma de pingüí
La Valèria i en Pol son dos companys de
pis que és passegen per pobles, viles i
ciutats fent música i explicant històries
sobre els músics més rellevants de la historia, però de sobte en Pol, cansat de sentir
sempre el mateix li demana a Valèria que li
expliqui aquell conte que li agrada tant.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver
Organitza: Cia. Puça Espectacles
Presencial. Cal reserva prèvia. Es pot fer a
través de la web o contactant-nos: 93 256
097 - info@ccbarodeviver.cat. Espectacle
familiar
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18.30 h
Tardes de Jazz: Concert de “Marta
Duran Quartet”
Marta Duran Quartet presenta un repertori
d’stàndards de jazz i temes propis que passen pel coll jazz, la bossa nova i els boleros,
buscant un so càlid, tranquil i melòdic.
Inspirant-se en grans referents com Stan
Getz, Tom Jobim i Chet Baker, els quatre
membres del grup fusionen el seu estil i la
seva creativitat per transmetre un directe
acollidor i establir una connexió entre el
públic i la música.
Lloc: Al Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la web
del centre o presencialment, des de quinze
dies abans.

19 h
Dansa i música de l’Àfrica occidental - Dansa i música
La dansa i la música a l’Àfrica són arts
pràcticament indivisibles l’una de l’altra.
Acompanyen celebracions i cerimònies
i són presents en la quotidianitat de les
comunitats. En aquesta exhibició, els sons
dels instruments i els moviments enèrgics
de la dansa ens acompanyaran per gaudir,
tot treballant la interculturalitat, d’una part
de la cultura de l’Àfrica Occidental.
Lloc: A la placeta del Centre Cívic Can
Clariana Cultural.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Gratuït : Reserva a canclariana.cat

19 h
Teatre: Art ( Xamba Teatre)
Sergio ha comprat un quadre, un llenç
completament blanc que li ha costat moltíssims diners. És una pintura creada per
un dels artistes més cotitzats i avantguardistes del moment. Això és el que explica
Sergio als seus amics. Però, la realitat, és
que en Marc només veu un llenç en blanc,
completament i absurdament en blanc.
Aquesta és la sinopsi d’ “Art”, obra de Yasmina Reza i interpretada per la companyia
de teatre amateur “Xamba Teatre”
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor.
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Presencial, cal inscripció prèvia. Es pot
reservar les entrades gratuïtes per telèfon,
presencialment al Centre o a la web

DISSABTE 17 DE JULIOL
18 h
Teatre cabaret: Giulia
Giulia Tofana va ser l’assassina amb més
èxit del segle XVII. Arsènic, plom i belladona, són els ingredients que van convertir
la seva perfumeria en una fàbrica de verí.
El seu producte estrella: l’Aqua Tofana, un
beuratge inodor, incolor, insípid però eficaç,
que venia a les dones que volien acabar
amb els seus matrimonis no desitjats. Responsable de la mort de més de 600 homes,
la nostra protagonista va ser l’enverinadora
més discreta, però també la més letal.
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Reserva a canclariana.cat. Preu: 3,50€
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DILLUNS 19 DE JULIOL
18 h
100% Estiu. Introducció als escacs
Introducció als escacs, primer nivell, a
càrrec de Federació Catalana d’escacs
Lloc: Presencial Biblioteca Trinitat Vella-J.
Barbero. Biblioteques de Barcelona
Cal inscripció prèvia

DIMARTS 20 DE JULIOL
De 18h a 20 h
Taller de Serigrafia
La serigrafia és una tècnica d’estampació
molt útil per renovar aquella roba que ja no
ens posem. Porta la samarreta que vulguis
estampar i aprendrem el procés de la serigrafia i les possibilitats que té per allargar
la vida d’aquelles peces de roba que ja no
et poses.
Lloc: Presencial a l’Ateneu L’Harmonia.
Organitza: Aula Ambiental del districte de
Sant Andreu i Ateneu L’Harmonia.
Cal inscripció prèvia a través de la web
de l’ateneu. Cal portar una samarreta per
estampar

DIJOUS 22 DE JULIOL
19 h
CONCERTS A LA PLAÇA! BRIGITTE
EMAGA & THE ANIMAL SOUL
Amants del millor soul i R&B, de la millor
música africana des dels 50 a l’actualitat,
veniu a gaudir d’una formació vibrant i
enèrgica amb la presència de la cantant
i compositora catalana d’arrels africanes,
Brigitte Emaga. Lloc: Pl. Ferran Reyes
Organitza: Centre Cívic Navas
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Activitat gratuïta amb aforament limitat.
Cal inscripció a www.ccnavas.cat

19 h
KYMA (concert)
Us donem la benvinguda a un plaer sinestèsic on els sons tenen forma i color!Kyma
és un projecte interdisciplinari vinculat amb
la cimàtica, camp d’investigació que té com
a propòsit fer visible els efectes periòdics
del so i la vibració mitjançant la tecnologia i
experiments que permeten visualitzar el so,
i circumscrit en la relació entre la música, la
natura i un mateix.
Aforament limitat. Reserves a partir del
19/07 informacio@canportabella.cat o al
935970194
Donació mínima d’1€ o aportació d’aliments
no peribles
Lloc: Casal de Barri Can Portabella
Organitza: Casal de Barri Can Portabella

DIVENDRES 23 DE JULIOL
18.30 h
Tardes de Jazz: Concert de “Sagrera
Destruction”
El Combo Sagrera Destruction, de l’Escola
de Música BCN Fusió, porta en actiu des
de l’any 2007. Aquest juliol coneixerem les
seves versions d’un ampli repertori de la mà
de: Pablo Garcia (clarinet), Haizea Martiartu (saxo alt), Víctor Muniesa (saxo tenor),
Sergio Pérez i Alfons Ferrer (guitarres), Sergi
Diaz (Baix elèctric), Eduardo Garcia (bateria).
Lloc: Al Centre Cívic La Sagrera “La
Barraca”.
Activitat gratuïta. Inscripcions a la web
del centre o presencialment, des de quinze
dies abans.
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19 h
CUERPOS RESONANTES
Miquel Barcelona i Cristóbal Santa María
Cea presenten una recerca que indaga, a
través de la mirada de la dansa contemporània, sobre els conceptes d’identitat,
desplaçament, migració i la seva afectació
física.
Lloc: Plaça del Centre Cívic Baró de Viver
Organitza: Miquel Barcelona i Cristóbal
Santa María Cea / Iberescena
Espectacle de dansa contemporània
presencial. Cal reserva prèvia. Es pot fer a
través de la web o contactant-nos: 93 256
097 - info@ccbarodeviver.cat

19 h
HOP Festival! Mostra de danse
urbanes - Dansa
Les danses urbanes s’apoderaran de la
placeta de Can Clariana a través de les
propostes del HOP Festival, plataforma
que acull i fomenta la creació contemporània del ball i la cultura urbana.
Lloc: A la placeta del Centre Cívic Can
Clariana Cultural.
Gratuït. Reserva a canclariana.cat

DISSABTE 24 DE JULIOL
18 h
Foco - Circ aeri, poesia i il·lustració
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural
Preu: 3.50€. Reserva a canclariana.cat

19 h
Teatre: El invernadero de las rosas
muertas, amb cia art-es medea
En el 1956, Minerva es tanca al seu
apartament per a fugir del passat i evitar
qualsevol contacte de l’exterior. Mesos
després, Diego, un vell amic seu, es confina
al costat d’ella. Tots dos hauran de conviure
junts ocultant els seus foscos secrets.
Durant el transcurs de l’obra anirem veient
com, a poc a poc, aquests secrets surten
a la llum mentre la relació entre tots dos
personatges va canviant. “El invernadero
de las rosas muertas” és un thriller que
ens mostra fins a on pot arribar la bogeria
humana.
Lloc: Espai Foradada.
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella

DIMECRES 28 DE JULIOL

22 h
Cicle Grades Obertes al Canòdrom –
Cinema a la Fresca

De 16.30 h a 19 h
Ruta esportiva: reconeixem el paisatge urbà

High Life
Claire Denis, França, 2018, 110 min
Monte i la seva filla Willow viuen totalment
aïllats a una nau espacial. No sempre van
estar sols: eren part d’un grup de condemnats a mort que van acceptar commutar
les seves sentències per participar a una
missió amb destinació al forat negre més
proper a la Terra. Lloc: Plaça del Canòdrom
Organitza: Districte de Sant Andreu

Ens trobarem a la Llosa de Baró de Viver
per baixar en bicicleta fins al mar. Si no tens
bici, no hi ha problema, te’n deixem una!
Baixarem per la vora del riu tot fent parades
per entendre el paisatge que ens rodeja
i observar la biodiversitat que hi trobem.
Pedalejarem fins al Port Fòrum on ens endinsarem al mar sobre unes taules de pàdel
surf per observar el paisatge costaner des
del Mar. Vine preparat/da per fer esport! És
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imprescindible saber anar en bici i nadar.
Lloc: Llosa de Baró de Viver
Organitza: Aula Ambiental del districte de
Sant Andreu
Presencial. Cal inscripció prèvia al 650
97 61 71.

DIVENDRES 30 DE JULIOL
19 h
Tarda dansada amb M-Style Dance
Center - dansa
Mostra de les diverses disciplines que s’imparteixen al M-Style Dance Center per part
dels diferents grups d’alumnes: passant pel
hip-hop, els ritmes comercials, el reggaeton i el jazz contemporani.
Lloc: A la placeta del Centre Cívic Can
Clariana Cultural.
Organitza: Centre Cívic Can Clariana
Cultural
Gratuït. Reserva a canclariana.cat

22 h
Cicle Grades Obertes al Canòdrom – Cinema a la Fresca

The congress

Ari Folman, 118 min, Israel, 2013
Joia de l’animació basada en la novel·la del
geni de la ciència-ficció Stanislaw Lem, en
la qual es retrata un món que es dirigeix
inevitablement cap a la irrealitat. Robin
Wright necessita diners, i això l’avoca a firmar un contracte segons el qual els estudis
de cinema faran una còpia d’ella i la podran
utilitzar com vulguin. L’actriu tornarà a
escena com a convidada a un congres en
un món que ha canviat completament.
Lloc: Plaça del Canòdrom
Organitza: Districte de Sant Andreu

DIVENDRES 6 D’AGOST
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22 h
Cicle Grades Obertes al Canòdrom – Cinema a la Fresca

The Arrival

Denis Villeneuve, Estats Units, 2016, 116
minuts
Quan naus extraterrestres comencen a
arribar a la Terra, els alts comandaments
militars demanen ajuda a una experta lingüista (Amy Adams) per intentar esbrinar
si els aliens venen en son de pau o suposen
una amenaça.Poc a poc aprendrà a comunicar-se amb els estranys invasors i es
toparà amb la veritable i misteriosa raó de
la visita extraterrestre. Adaptació del relat
curt “The Story of Your Life” de l’escriptor
Ted Chiang, guanyador dels reconeguts
premis de ciència-ficció Hugo i Nebula.
Lloc: Plaça del Canòdrom
Organitza: Districte de Sant Andreu

DIVENDRES 13 D’AGOST
22 h
Cicle Grades Obertes al Canòdrom – Cinema a la Fresca

Isla de perros (Isle of Dogs)

Wes Anderson, Estats Units, 2018, 101 min.
Tornada a l’animació stop-motion del 6
vegades nominat a l’Oscar Wes Anderson.
En un Japó futurista, la ciutat de Megasaki
s’ha vist envaïda pel que sembla ser una
greu epidèmia canina. L’alcalde de Megasaki exilia i expulsa a tots els gossos en una
illa plena de deixalles. Però Atari Kobayashi
no permetrà tan a la lleugera que el separin
del seu gos Chief. Ni els gossos es quedaran de braços creuats.
Lloc: Plaça del Canòdrom
Organitza: Districte de Sant Andreu
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Activitats
continuades
i exposicions
DE DILLUNS 28 DE JUNY A
DIVENDRES 16 DE JULIOL
Cicle d’activitats dirigit a joves
d’entre 12 a 17 anys i que es realitzen
durant l’última setmana de juny i la
primera quinzena de juliol.
Amb aquestes activitats el Servei de Dinamització Juvenil pretén oferir experiències
d’oci alternatives, brindar un espai de
relacions entre el grup d’iguals, promocionar espais del barri i conèixer altres espais
de la ciutat.
Lloc: Trinitat Vella
Organitza: Servei de Dinamització Juvenil
del Districte de Sant Andreu
Activitats presencials

DE DILLUNS A DIVENDRES
ALS MATINS
Juliol a casa nostra...
Memòria, ball en línia, gimnàstica, TICS,
musicoteràpia, emocions, senderisme...
Lloc: Gran de Sant Andreu, 467 passatge
interior
Organitza: Casal de Gent Gran Mossèn
Clapés
Activitats presencials segons mesures
sanitàries. INSCRIPCIÓ PRÈVIA

DEL 5 AL 23 DE JULIOL
Exposició: Sinfonías del alma. Reinas negres ( Montserrat Anguiano)
Exposició de l’artista afrocatalana Montserrat Anguiano, considerada una de
les referents artístiques de la comunitat
afrodescendent de Barcelona.
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

DURANT EL MES DE JULIOL.
INAUGURACIÓ DIMECRES 7
DE JULIOL
18 h
Expo ‘Joguines de moçambic’
Exposició fotogràfica de la ONG “Àfrica
sin fronteras” amb imatges de Cristina
Senserrich. Recull de fotografies que mostren joguines fetes a Moçambic, la majoria
reciclades o construïdes amb les mans i
l’enginy dels nens i nenes. Amb aquest recorregut per cada fotografia ens apropem
per valorar la imaginació per damunt de la
pròpia joguina.
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
*Activitat relacionada amb el “Viatges des
del sofà - Moçambic”
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DEL 9 DE SETEMBRE AL 9
D’OCTUBRE. INAUGURACIÓ:
DIJOUS 9 DE SETEMBRE
19 h
Expo: Defensores del cos-territori
Exposició de fotografies d’Ester Pérez de
l’associació SUDS. Recull de retrats de
dones de Guatemala i Hondures, dones
indígenes maies, lenques i garífunes,
que lluiten contra l’entrada d’empreses
transnacionals extractives dels recursos
naturals en territori indígena. I ho fan amb
una agenda amb una visió global de la
lluita contra les diferents violències que les
colpegen. Perquè han entès que el primer
territori que cal defensar, és el propi cos.
Lluiten pel cos-territori. Aquest material
fotogràfic és un homenatge a les seves
lluites, i els seus èxits com a dones, com a
indígenes i com a Defensores del cos i el
territori.
Lloc: Espai Foradada
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella
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TOT JULIOL
L’Escoleta de Cultura Popular
Taller de bastons
Els dijous 1, 8, 15 i 22 de juliol a les 18:30h.
A Can Galta (carrer d’Arquímedes, 30).
Amb la Coordinadora de Ball de Bastons
de Catalunya.

Activitats dirigides de diferents
àmbits de la Cultura Popular
Els divendres 2 i 9 de juliol a les 18h a Can
Galta (Arquímedes, 30). Divendres 16 i 23
de juliol a les 18h a La Lira (Coroleu, 15).
Amb l’Associació Teatral Xerinola.

Taller de sardanes
Els dissabtes 3, 10, 17 i 24 de juliol a les
11:30h als Jardinets de Can Fabra.
Amb el Grup Sardanista Maig.
Inscripció necessària
Lloc: Can Galta, SCE La Lira i Jardinets de
Can Fabra
Organitza: CMCP Can Galta i SCE La Lira
Totes les activitats són gratuïtes. L’infant
sempre ha d’anar amb una persona adulta.
Important que porteu roba còmoda, aigua
i, per l’activitat a l’aire lliure, una gorra.
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DIRECTORI D’EQUIPAMENTS I
SERVEIS
Centre Cívic Navas

Centre Cívic Baró de Viver

 ccnavas
 @CCNavas
 @NavasCC

 ccbarodeviver
 @CCBarodeViver
 @ccbarodeviver

www.ccnavas.cat

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barodeviver

Centre Cívic La Sagrera – La
Barraca

La Lira:

 cclasagrera_labarraca
 @cclasagrera
 @CCLaSagrera
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera

Centre Cívic Sant Andreu
 ccsantandreu
 @CentreCivicSantAndreu
 @CCSAndreu
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu

Centre Cívic Bon Pastor
 @ccbonpastor
 @ccbonpastor
 @CCBonPastor
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/bonpastor

Centre Cívic Can Clariana Cultural
 canclariana
 @CanClarianaCultural
 @Can_Clariana
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural

Centre Cívic Trinitat Vella
 @cctrinitatvella
 @Centre Cívic Trinitat Vella
 @CCTrinitatVella
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/trinitatvella

 @SCELaLira
 @SCELaLira
 @scelalira
scelalira.cat

Centre Municipal de Cultura
Popular Can Galta
ajuntament.barcelona.cat/santandreu/centre-cultura-popular

Biblioteca Trinitat Vella-José
Barbero
Galícia, 16
 @bibtrinitatvella
 @bibtrinitatvella
barcelona.cat/biblioteques/bibtrinitatvella

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra
Segre, 24
 @bibcanfabra
 @bibcanfabra
barcelona.cat/biblioteques/bibcanfabra

Casal de Gent Gran Mossèn Clapés
Gran de Sant Andreu, 467
 Casal de Gent Gran Mossèn Clapés

Casal de Barri Can Portabella
C/ Virgili, 18 · 935 97 01 94
informacio@canportabella.cat
www.canportabella.cat
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Vols rebre la informació
de tot el que passa
al districte de Sant Andreu?
SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETI:
barcelona.cat/santandreu
@bcn_SantAndreu
@districtesantandreu
Districte de Sant Andreu

SEGUEIX-NOS!
#Parasol21

Districte de
Sant Andreu

