
Del 9/9/2021 al 19/9/2021

Tot allò que necessites per gaudir de la setmana.
Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 9 al 18 d'octubre.



Agenda d'activitats del 9/9/2021 al 19/9/2021

dijous, 9/9/2021

Org: La Nau Vila Besòs

La Nau Vila Besòs

19:30
17:30 Taller: Accessibilitat a les entitats 

socials

  Taller: Accessibilitat a les entitats socialsDijous, 9 
  de setembre de 2021, de 17.30 a 19.30hFormat: 

Activitat presencial gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
  https://forms.gle/ArRt6aRw4HMgHhPw6Lloc: La 

Nau Vila Besòs (Passatge Torrent de l’Estadella, 11, 
  08030 Barcelona)Oferim un taller teoricopràctic 

adreçat a entitats socials per donar a conèixer els 
tipus de discapacitat, saber utilitzar la terminologia 
correcte per referir-nos a les persones amb 
discapacitat, empatitzar amb les persones amb 
diversitat funcional i aprendre a detectar l’accessibilitat 

  del nostre entorn.Taller a càrrec de: Associació 
Amputats Sant Jordi

Passatge Torrent de l'Estadella, 11

Org: Federació d'Ateneus de Catalunya, FAGiC i SCE La Lira

Societat Cultural i Esportiva La Lira

19:30
18:00 ACTE D'INAUGURACIÓ AMEN 

SAM

Presentació del projecte comunitari i sobre cultura del 
poble gitano: Amen Sam (“Nosaltres Som”, en llengua 
romaní). Hi haurà una visita guiada per l'exposició, 
actuació musical dels 4 de la cera i tastet de cava i 

 biñuelos.Obert i gratuït per a tothom. Necessari 
inscripció prèvia a https://bit.ly/38sEMoj

Coroleu, 15.

divendres, 10/9/2021

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

20:00
19:00 10 Anys de Ritme - Música i dansa

Tokem x Tu és un grup de batucada de Barcelona amb 
deu anys de trajectòria i guardonat en diverses 
ocasions en reconeguts concursos del territori. 
Ofereixen una batucada d'alta intensitat en petit 
format fent un repàs per tot el repertori del grup amb 

 ritmes molt ballables i coreografies molt visuals!A 
  càrrec de: Tokem x TuDurada: 60 minutsGratuït, 

cal inscripció prèvia

C/ Felip II, 222

Org: Centre Cívic Baró de Viver.

Centre Cívic Baró de Viver

19:00 Vull que el món sàpiga que sóc tan 
feliç com puc .

Avui és l’aniversari del Jan, però el Jan no té ganes de 
celebrar. Malgrat que ell no vulgui, és hora que 
comenci la festa. 

Carrer Quito, 8-10

dijous, 16/9/2021

Org: La Nau Vila Besòs

La Nau Vila Besòs

19:30
17:30 Taller: Gestió eficient del temps

  Taller: Gestió eficient del tempsDijous, 16 de 
  setembre de 2021, de 17.30 a 19.30hFormat: 

Activitat presencial gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
  https://forms.gle/7QQCfYKAEY4jvviQ7Lloc: La 

Nau Vila Besòs (Passatge Torrent de l’Estadella, 11, 
  08030 Barcelona)Prendrem consciència de que 

parar atenció en la gestió del temps vol dir fer millor i 
no fer més. Primer, a través de la conversa amb les 
persones assistents i el visionat de vídeos s’analitzaran 
les dificultats que tenim a la nostra vida diària per tal 
de fer un bon ús del temps. Després, coneixerem 
eines analògiques i digitals per realitzar un full de ruta 
per canviar hàbits i aconseguir-ne prioritzar accions, 

  en lloc de fer moltes coses alhora.Taller a càrrec 
de: Calma Vital (Sinèrgics Coworking Baró de Viver)

Passatge Torrent de l'Estadella, 11
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Agenda d'activitats del 9/9/2021 al 19/9/2021

Org: Centre Cívid La Sagrera-"La Barraca" i Disctricte de 

Sant Andreu

Centre Cívic La Sagrera "La Barraca"

19:30
18:00 Inauguració Exposició "LES 

MAGUES" / Tardor Solidària 2021

 Activitat gratuïtaCal Inscripció prèvia a: 
  https://bit.ly/3jwJbN6 "LES MAGUES" són un grup 

de dones que van arribar la nit de reis carregades amb 
el seu taller de costura. Duen els seus coneixements 
de disseny, les seves màquines, les seves eines, els seus 
materials màgics i el seu amor per l'ofici de la 

  costura.Les magues és un projecte de formació 
per al disseny i fabricació de vestuari escènic que es va 
desenvolupar durant el període d'octubre 2018 a 
gener 2019 amb l'impuls del Pla de Barris i Barcelona 
Activa i que ara s'integra dins la programació de la 
Tardor Solidària d'aquest any, centrada en la 

   Interculturalitat.Crèdits:Una proposta de 
  comuArt i PEDRAAmb l'impuls de Pla de Barris i 

Barcelona Activa i la participació del Servei 
d'Interculturalitat de Sant Andreu

c/ Martí Molins, 29

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

21:00
19:30 ESTEREOTIPS DEL COL·LECTIU 

LGBTI+ AL CINEMA - Xerrada

El col·lectiu LGBTI+ des de sempre ha tingut molt 
poca presència al cinema i, quan l'ha tinguda, sovint ha 
estat víctima d'una mala representació, plena 

 d'estereotips i clixés. Repassem els més habituals.A 
 càrrec de: Adrià GuxensDurada: 90 

  minutsIdioma: CatalàGratuït, cal inscripció prèvia

C/ Felip II, 222

divendres, 17/9/2021

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

18:00
10:00 PARK(ING) DAY ENTORN DE 

L’ECOFEMINISME - Activitat 
lúdica

Relaxa’t al nostre chill out durant tot el dia, i a les 11 
hores podràs gaudir d’un tastet del nostre taller de 
ioga a l’aire lliure. I a la tarda: un circuit amb guixos, un 
mural col·laboratiu i un taller de decoració de cascos. 
Volem saber com vols que sigui la teva 

   ciutat!Gratuït, cal inscripció prèviaA la placeta 
de Can Clariana

C/ Felip II, 222

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Al carrer

14:00
10:00 PARKING DAY 'Dones senyalizant 

els punt insegurs del barri'

Acció performativa, de sensibilització, on es 
transformen de forma temporal places públiques 
d’aparcament de cotxes i espai públic, amb l’objectiu 
de reivindicar un model de ciutat centrat en les 

 persones i en el medi ambient.Enguany es dedica a 
l’ECOFEMINISME, que promou l’igualtat d’ús i 
d’estructura de l’espai públic.

Carrer del Turó de la Trinitat, 21

Org: Centre Cívic Trinitat Vella

Plaça de la Trinitat

22:00
17:00 LA FESTA DEL CÍVIC

Espectacles infantils i música per gaudir tots junts en la 
Festa del Cívic!

Plaça de la Trinitat
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Agenda d'activitats del 9/9/2021 al 19/9/2021

Org: SCE La Lira

CB Torre de La Sagrera

20:00
19:00 Les Nits de Folk de La Lira

Actuació de música folk en directe, en petit format 
gratuït i obert a tothom per tot el territori de Sant 

 Andreu.1a Nit de Folk al casal de barri Torre de la 
Sagrera el 17 de setembre a les 19h amb l'actuació de 

 la Núria Duran.Aforament limitat. Necessària 
inscripció per assistir-hi: 
https://forms.gle/fJQzQ6YJ3zFoCCPq8

carrer de Berenguer de Palou, 64-66

Org: Casal de barri Can Portabella Cia Fil Vermell

Casal de barri Can Portabella

19:00 Teatre: Tu i jo

Tu i jo és una comèdia de teatre de proximitat apta 
per tots els públics, que s’apropa al gènere de l’absurd 
per dir veritats que dites seriosament ningú voldria 
escoltar però que un cop dites costen de silenciar. 
Una peça amb un fil argumental que des de l’inici fins al 

 final atrapa a l’espectador pels temes isituacions que 
els dos únics personatges d’aquesta obra viuen en 
primera persona. Una obra poc representada, amb una 
meravellosa dramatúrgia, guanyadora del 13è Premi 

 Boira de teatre 2010.Per accedir a aquest 
espectacle, s’haurà d’adquirir una entrada que podeu 
reservar per telèfon (935970194) o email 
(informacio@canportabella.cat) a partir del dimecres 
15 de setembre. La donació mínima és d’1 € o, qui ho 
prefereixi, pot col·laborar amb aliments no peribles.

C. Virgili 18

Org: centre cívic navas

centre cívic navas

20:40
19:30 EL SENYOR ENRIC LLOGA 

HABITACIÓ

Enric Guasch, un comptable jubilat que viu sol enmig 
de l’Eixample de Barcelona, amb la insistència del seu 
fill, decideix llogar una habitació. La idea no el sedueix 
gens ni mica però a contra cor decideix fer-ho. Àngela 
Busquets, una jove promesa pianista, s’interessa per 
l’oferta i està disposada a qualsevol cosa per 
aconseguir l’habitació… Bé, potser a tot no, perquè hi 
ha propostes que poden passar de la 

  ratlla.Companyia: Vada Retro 
  TeatreDirecció: Albert Capell

Ptge. Dr. Torent, 1

  
I durant 

diversos dies...

dissabte, 18/9/2021

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Center Cívic Baró de Viver

18:00 From hell 

Cia. Lana in Red. Les cinc víctimes de Jack 
l'Esbudellador es troben en un temps i espai 
indeterminat on juguen a Viure, ja que la Vida se'ls ha 
arrabassat de forma cruel i impune...

Carrer Quito 8-10

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

18:45
18:00 NU.A - Música

Núria Andorrà, després de rebre unes esquelles 
d'herència familiar i escoltant la necessitat artística 
personal, decideix iniciar el seu segon treball a sola. 
NU.A és un espectacle on es despulla dels seus 
instruments per anar a objectes de la quotidianitat, per 
anar als orígens. Anar dins per poder anar a fora. Des 
del senzill per arribar al complex. De l'antic al modern. 

 Un exercici de reflexió i d'observació.A càrrec de: 
Núria Andorrà, companyia en residència a Can 

  ClarianaDurada: 45 minutsIdioma: Sense 
  textPúblic: AdultPreu: 3,5 €

C/ Felip II, 222

17:00
Exposició LLUM, MÀGIA I FOSCOR

Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

Quantes vegades ens haurem qüestionat la nostra pròpia 
existència i el sentit de la vida sense arribar a una explicació 
certa íntegrament. Mentre que la nostra complexitat i incapacitat 
per arribar a la clau de tot allò no ens permet obtenir la 
resposta, molts desenvolupem les nostres pròpies creences per 

C/ Hondures, 30 - BCN

Del 3/9/2021 al 30/9/2021

 - Pàgina 3 - 



Agenda d'activitats del 9/9/2021 al 19/9/2021

Org: Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

intuició, o creiem en aquella informació que ens arriba i ens fa 
vibrar. En el recull de collages per aquesta exposició he plasmat 
el que per a mi representem els éssers humans sobre el pla 
terrenal: la llum de la nostra essència, la màgia de l'univers i la 
foscor d'una realitat.  Pensem en el que som o ens aturem a 
sentir-ho? 

21:30

10:00
Exposició "PINTA GRAN"

Org: Centre Cívic Bon Pastor amb la col·laboració del casal de Gent 

Gran de Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

El grup de pintura i dibuix del casal de Gent Gran del Bon Pastor 
exposen, per primera vegada, les seves obres

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Del 6/9/2021 al 27/9/2021

9:00
Racons de Sant Andreu amb els ulls 
de Van Gogh

Org: Javier Molina Delay Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

Francisco Javier Molina Delay és natural de Huelva i arriba a 
Barcelona amb la seva família l’any 81. Des de molt petit se sent 
atret per l’art i el dibuix, i comença els estudis a l’Escola d’Arts i 
Oficis. Per motius personals, deixa l’escola i comença una etapa 
autodidacta en què es dedica a reproduir quadres i a pintar del 
natural. El seu estil està profundament influenciat per Vincent 

  Van Gogh, que és un dels seus referents.L’any 2010 
s’instal·la al barri de Sant Andreu i s’enamora dels seus racons: 
del parc del rec i els seus arbres i gats, de l’estació de tren, de 
l’església de la Plaça Orfila, de la Plaça de Can Fabra i el seu pont 
japonès, que li recorden als ponts pintats per Van Gogh i 
Monet… Tots aquests llocs i la seva gent queden representats a 
l’exposició “Racons de Sant Andreu amb els ulls de Van Gogh”.

C. Virgili 18

Del 6/9/2021 al 30/9/2021

19:00

17:30
Robotix: Taller de robòtica

Org: Robotix

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Taller de robòtica en anglès, en 5 sessions els dimarts a la tarda, 
per a nenes i nens a partir de 8 anys. Inscripció prèvia.

Camp del Ferro 1-3

Del 7/9/2021 al 5/10/2021

10:30
NEO FABRIK & L’ART UNIVERSAL

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

Deu artistes contemporanis residents a Neo Fabrik exposen 
dues de les seves obres seleccionades expressament per a 
l’Exposició Col·lectiva al Centre Cívic Baró de Viver, on podem 
apreciar la diversitat dels estils, tècniques i conceptes propis de 
cadascun.

Carrer Quito 8-10

Del 8/9/2021 al 8/10/2021

17:00
Exposició KITSOB 8 - Josep Maria 
Garcia

Org: Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

L'antiga fàbrica d'igual que l'alba, recupera el simbolisme místic 
d'una criatura celestial, repeteix de manera constant i cíclica el 

 càntic etern en connexió a la vida.Un projecte personal, que 
s'inspira en al·legoria de l'Angelus Novus de Paul Klee, en la 
interpretació que en fa en Walter Benjamin (on diu: que els vells 
esquemes queden enrere i la promesa d'un futur ple s'obre a 

 l'horitzó).Recreació des de les entranyes de l'antiga nau 
industrial d'ençà que es va iniciar el seu procés de transformació 

 en un centre d'art i cultura.El desenvolupament del projecte, 
es fonamenta en la reinterpretació i el llenguatge dels seus murs, 
en la representació de les llums i les ombres observem com 
s'omple de màgia i d'il·lusió i com l'au fènix reneix de les cendres.

C/ Hondures, 30 - BCN

Del 9/9/2021 al 30/9/2021

 - Pàgina 4 - 



Agenda d'activitats del 9/9/2021 al 19/9/2021

19:00
Expo 'DEFENSORES DEL COS-
TERRITORI'

Org: A càrrec d'Ester Pérez

Espai Foradada

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.

Foradada, 36

Del 9/9/2021 al 9/10/2021

20:00

10:00
Canvi d'armari

Org: Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

Al setembre, tot i ser el 9è mes de l’any, és un mes on toca 
iniciar de nou el curs i amb aquest inci, també toca fer el canvi 
d’armari. Una època on comença la frescor i es treuen les 
mantes i mànigues llargues de l’armari. Doncs, a Can Portabella 
no és diferent! Ens ajudes a canviar la roba d’estiu per la roba de 

 tardor-hivern de l’Armari d’Intercanvi?Del 13 al 17 de 
setembre de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

C. Virgili 18

Del 13/9/2021 al 17/9/2021
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