
Del 14/10/2021 al 24/10/2021

Aquesta setmana celebrem la desena edició de la Fira 
d'Economia Solidària de Catalunya i fem moltes altres 

activitats.
Activitats del Districte de Sant Andreu. Del 14 al 24 d'octubre



Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

dijous, 14/10/2021

Org: Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

14:00
10:00 Iniciació a la informàtica. Nivell 1

Aprèn a reconèixer els components del maquinari, així 
com els programes més utilitzats. Durant el taller es 
farà una descripció dels principals elements dels 
sistemes operatius: ús de finestres, carpetes, arxius i 

  altres eines.Taller gratuït amb inscripció 
   prèvia.Inscripcions:De forma presencial a la 

biblioteca o a traves de l'adreça: http://bit.ly/infnivell1

Carrer Galícia, 16

Org: Fundació Uszheimer

Casal de Gent Gran Bon Pastor

16:00 Xerrada sobre pèrdues de 
memòria

Vols saber com ens afecten les pèrdues de memòria? 
Vine a compartir l'estona i aprendre com podem tenir 
cura de la nostra ment.

Carrer d'Ardèvol, s/n

Org: La Nau Vila Besòs

Fem Soroll

19:30
17:30 Taller: Com fer panellets

  Taller: Com fer panelletsDijous, 14 d’octubre de 
  2021, de 17.30 a 19.30hFormat: Activitat 

presencial gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
  https://forms.gle/aU41mcxi5WyWQaiM8Lloc: c/ 

  Biosca, 17, 08030 BarcelonaVine a aprendre a fer 
panellets! Els i les talleristes ens ensenyaran a fer 
aquests dolços tan típics de la Castanyada. Ho faran 
amb un to humorístic i divertit, en forma 

  teatral.Cal portar davantal i guants. Si a més vols 
acompanyar teatralment els i les presentadores, vine 
vestit/da amb roba de cuina, de poble o 

  medieval.Taller a càrrec de: Fem Soroll

Biosca, 17

Org: Biblioteques de Barcelona

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

18:00 Rumbesia.

Recital de poesia format per dotze poemes d’autors 
catalans adaptats a rumba, així com una revisió de 
cançons poètiques i adaptacions al català de clàssics. A 
càrrec de José Panzano.

Camp del Ferro, 1-3

Org: centre cívic navas

centre cívic navas

20:15
19:00 LOS STROMPERS

Els Stompers han tocat música irlandesa durant 25 
anys per tota Europa, seguint els passos de The 
Dubliners: llegendaris exponents de la cançó folk 
irlandesa. Amb el seu nou espectacle, Tribute to The 
Dubliners, reten homenatge als seus herois en un 
divertit viatge musical a Dublín, que no és només la 
capital d’Irlanda, sinó també la dels Pubs i de les pintes. 
 

A més comptarem amb una selecció de balls 
tradicionals irlandesos, on Polina i Valeria de Nuala 
Irish Dancers demostraran la seva destresa, tant en 
calçat tou com en el dur, del claqué irlandès aquest 
darrer fet mundialment famós per l’espectacle 

   Riverdance.Intèrprets: Los Stompers: Brian 
O’Mahony, guitarra acústica i veu; Kiko Fergananim, 
banjo, mandolina i veu; Dara Luskin, baix acústic i veu; 

 Toni Ribas Flute, flautabodhrán i veu i David 
  Holmes, violí Nuala IrishDancers: Polina 

Gororkhvodatskaya i Valeria 
  GororkhvodatskayaActivitat gratuïta - amb 

   inscripció. On: centre cívic navasAdreça: Ptge. 
Dr. Torent, 1

Ptge. Dr. Torent, 1
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Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

divendres, 15/10/2021

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

21:00
19:00 Teatre i humor: Improtopia

Benvinguts a Improtopia, un espectacle que improvisa 
grans històries i petits moments. Vaja, que no ens 
dona la gana d'aprendre un text....de manera que ens 
llancem a l'escenari amb l'única intenció de recolzar-
nos en les vostres propostes, idees, i disbarats per 
convertir-los en una funció ÚNICA, 99% irrepetible, 
100% improvisada. Si te la perds, mai la tornaràs a 
veure!

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

20:15
19:00 UN TEMA DE GÈNERE - Teatre

Una obra sobre les discriminacions i violències per 
raons de gènere, sexe, origen, classe i orientació 
sexual que pateixen les persones que se senten 
identificades com a dones al món laboral: relacions de 
poder, micromasclismes i la subtil conseqüència d’una 

 societat patriarcal. A càrrec de: La Xixa 
  TeatreDurada: 75 minutsPreu: 3,5 €

C/ Felip II, 222

dissabte, 16/10/2021

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

12:45
12:00 CELEBREM ELS 4 ANYS DE CAN 

CLARIANA AMB EMORIÔ - 
Música, teatre i dansa

El ritme es fusiona amb la dansa i el cant a través de 
diferents ritmes del món. Uns personatges misteriosos 
van pujant la temperatura de la plaça i creen una 
atmosfera per culminar en una bogeria col·lectiva, 
desbordant de força i passió. Percussió, emoció, 

  emoriô.A càrrec de: Sound de SecàDurada: 45 
  minutsGratuït. A la placeta de Can ClarianaCal 

reserva prèvia

C/ Felip II, 222

Org: Societat Cultural i Esportiva La Lira

Plaça de les Palmeres

21:30
19:00 Teatre: 'La barca nova', d'Ignasi 

Iglésias

A càrrec del Grup de Teatre l'Esbarjo Cultural de Sant 
Pol de Mar. Entrades anticipades: 12€. Cal trucar al 
telèfon 693 00 47 36. Entrades el dia de la funció 15€.

Teatre

Org: Societat Cultural i Esportiva La Lira

Plaça de les Palmeres

21:30
19:00 Teatre: 'La barca nova', d'Ignasi 

Iglésias

A càrrec del Grup de Teatre L'Esbarjo Cultural de 
Sant Pol de Mar. Venda d'entrada anticipada a 12€ al 
telèfon 693 00 47 36 Venda dia de la funció: 15€ 
Col·labora: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Org: Societat Cultural i Esportiva La Lira

Plaça de les Palmeres

21:30
19:00 Teatre: 'La barca nova', d'Ignasi 

Iglésias

A càrrec del Grup de Teatre l'Esbarjo Cultural de Sant 
Pol de Mar. Venda d'entrades anticipada a 12€ al 
telèfon 693 00 47 36. Venda dia de la funció: 15€. 
Col·labora: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

dilluns, 18/10/2021

Org: Fundació Pere Tarrés - Casal de Gent Gran Bon Pastor

Casal de Gent Gran Bon Pastor

10:00
16:30 Xerrada sobre envelliment i 

recursos per a la gent gran

Xerrada on ens informarmarem sobre ajuts socials, 
drets i deures, voluntats anticipades, recursos i 
procesos d'incapacitació. Vine a compartir els teus 
dubtes!

Carrer d'Ardèvol, s/n
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Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

Org: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra

18:30 Conferència: 'Ignasi Iglésias, 
l'home i l'obra'

A càrrec de Manel Martín Pascual, historiador i 
vicepresident del CEII. Auditori de la Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra.

c. del Segre, 22-32

Org: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra

18:30 Conferència: 'Ignasi Iglésias, 
l'home i l'obra.'

A càrrec de Manel Martín Pascual, historiador i 
vicepresident del CEII. Auditori Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra. Col·labora: Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra.

c. del Segre, 22-32

Org: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra

18:30 Conferència: 'Ignasi Iglésias: 
l'home i l'obra'

A càrrec de Manel Martín Pascual, historiador i 
vicepresident del CEII. Col·labora: Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra

c. del Segre, 22-32

dimarts, 19/10/2021

Org: Casal de Gent Gran Bon Pastor - Canòdrom: Ateneu 

d'Innovació Digital i Democràtica

Casal de Gent Gran Bon Pastor

10:30 Passejada Cultural: Canòdrom - 
Ateneu d'Innovació Digital i 
Democràtica

Visitem el Canòdrom, que obre les seves portes al 
públic de nou! Coneixerem que s'hi fa, com hi podem 
participar i visitarem les exposicions i projeccions 
d'aquest mes.

C/Ardèvol, s/n

dimecres, 20/10/2021

Org: Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

18:30
17:30 La meva nina no vol menjar

La Berta aconsegueix que la seva nina mengi gràcies a 
la inspiració de la seva àvia, cuinera i francesa, als 

  consells dels seus pares i a l’ajut del públic.A 
  càrrec d’Elena Codó.Edat recomanada entre 3 i 8 

  anys.Cal incripció 
    prèvia.Inscripcions:b.barcelona.tv@diba.catTe

 lèfon: 937 06 40 02WhatsApp: 699 85 66 47

Carrer Galícia, 16

dijous, 21/10/2021

Org: Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu

Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra

16:30 Conferència: 'Ignasi Iglésias, 
l'home i l'obra.'

A càrrec de Manel Martín Pascual, historiador i 
vicepresident del CEII. Auditori Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra.

c. del Segre, 22-32

Org: La Nau Vila Besòs

La Nau Vila Besòs

19:30
17:30 Taller: Comunica la teva entitat 

per a dummies

Taller: Comunica la teva entitat per a 
  dummiesDijous, 21 d’octubre de 2021, de 17.30 a 

  19.30hFormat: Activitat presencial gratuïta. Cal 
inscripció prèvia a 

  https://forms.gle/P3qXveJXciZnmwA69Lloc: La 
Nau Vila Besòs (Passatge Torrent de l’Estadella, 11, 

  08030 Barcelona)Fer arribar una idea al teu públic 
objectiu pot ser més fàcil del que sembla, només cal 
posar-hi una mica d’estratègia i en aquest taller ho 
farem juntes. Aprendrem i crearem un Pla de 
Comunicació per a la teva entitat pensant en els 
objectius, públics, canals, missatges, llenguatge i eines a 
utilitzar i així trobar la manera més fàcil i pràctica per 

  fer-ho. Taller a càrrec de: Mar Bondia

Passatge Torrent de l'Estadella, 11
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Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

Org: SCE LA LIRA i El Jardí medicinal Amalur

SCE La Lira

20:00
18:30 Taller de receptes veganes

Taller per fer receptes veganes amb plantes culinàries i 
medicinals. Preu 16,00€ que inclou un dossier. 
Pagament presencial a l'entitat o per 

 transferència.Necessari inscripció prèvia a 
eljardimedicinal@gmail.com

Coroleu, 15

divendres, 22/10/2021

Org: Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

Centre Cívic Baró de Viver

17:30 SOS! Quin banquet! - Cia. Routart

 Què és l’alimentació saludable?Quins benefi cis 
  ensaporta aquest tipus d’alimentació?Com són els 

  alimentsque més ens benefi cien?Descobrim-ho a 
 través delspersonatges del conte.

Carrer Quito 8-10

Org: Sce La Lira

Centre Cívic Sant Andreu

20:00
19:00 Actuació musical duet Betzuca

Concert en petit format de música en directe i en 
acústic. Totalment gratuït. És necessari inscripció per 
poder assistir a 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/santandreu/l/21/

 3435/concertsAforament limitat.

C Gran de Sant Andreu, 111

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

21:00
19:00 Documental "Descendents"

Documental que mostra les adversitats viscudes en 
primera persona per els joves descendents, fills i filles 
de persones immigrants africanes, asiàtiques, 
llatinoamericanes que van venir a Catalunya i ara en 
formen part. Per moltes d'aquestes persones 
descendents, néixer a l'Estat espanyol no es tradueix 
en una obtenció automàtica de nacionalitat, no tenen 
dret a vot, no tenen accés a feines públiques. Néixer 
aquí és sobreviure entre prejudicis racials, d'exclusió, 
falta de referents, violència de gènere... és la cerca 
constant d'una identitat pròpia que bascula entre dues 
cultures amb el racisme, el classisme i el masclisme de 
l'entorn.

Plaça Robert Gerhard 3

Org: Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

19:00 Duo Lanjarón

Duo Lanjarón és un duet de guitarres d’estudiants 
d’interpretació de música clàssica i contemporània del 
Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu de 
Barcelona. Sara Congost, santfeliuenca, i Margarita 
Alba, valldemossina, són dues joves guitarristes unides 
per l’amistat i pel poble de Lanjarón, el lloc on van 
néixer les seves guitarres. L’agrupació va començar la 
seva trajectòria el setembre de 2019 i la seva passió 
per l’instrument és el que els genera l’emoció de fer-

 nos arribar la música clàssica.Interpreten obres d’ 
Albéniz, Bartók, Piazzolla, una composició inspirada en 

 la pintura de Picasso, entre altres.Per accedir a 
aquest concert, s’haurà d’adquirir una entrada que 
podeu reservar per telèfon (935970194) o email 
(informacio@canportabella.cat) a partir del dimecres 
20 d’octubre. La donació mínima és d’1 € o, qui ho 
prefereixi, pot col·laborar amb aliments no peribles.

C. Virgili 18

Org: Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

Espai 30

21:30
20:00 Los escultores del aire

Un concierto de la mano de 5 músicos que le dan voz 
a personajes.

C. Hondures, 30

 - Pàgina 4 - 



Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

dissabte, 23/10/2021

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

13:00
11:00 La Barcelona jueva: prosperitat i 

destrucció al Call

Descobrirem el passat jueu de Barcelona tot endinsant-
nos en la vida diària i els costums ancestrals de la 
comunitat jueva del Call. Donarem veu als seus 
personatges més il·lustres i recordarem com van viure 
la destrucció de les seves llars i la seva dramàtica 
expulsió.

Plaça Robert Gerhard 3

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

13:00 Duality - dansa i tecnologia 
interactiva

Públic: comunitat local, ballarins i ballarines, intèrprets, 
col·laboradors multimèdia. Joves i adultxs que desitgin 

  veure en directe dansa digital experimental. A 
càrrec de: InDance International, Harriet Macauley and 

  IDI i col·laboradors.Performance amb una barreja 
única de realitats físiques i digitals en la dansa que 
s’ofereix en una residència de 3 setmanes a la Fabra i 
Coats i Fàbrica de Creació de Barcelona amb 
actuacions al Centre Cívic Sant Andreu.

Carrer Gran de Sant Andreu, 111

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

19:00
19:00 MAMA ÁFRICA - Música

Marga Mbande i Albert Casanova, dos artistes catalans 
amb diferents procedències familiars (Guinea 
Equatorial i República Dominicana), combinen el seu 
talent en un projecte a cavall entre la música africana, 

 el reggae i el soul. A càrrec de: Marga Mbande i 
  Albert CasanovaDurada: 60 minutsPreu: 3,5 €

C/ Felip II, 222

  
I durant 

diversos dies...

diumenge, 24/10/2021

Org: Centre Cívic Sant Andreu

Centre Cívic Sant Andreu

10:00 Orgànic - Jornada Barcelona 
Dibuixa! 

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 
 2021Diumenge 24 d’octubre / horari a confirmar 

 

  Jornada a càrrec de Dana JasovichPúblic: familiar 
 

 Orgànic té vida i per tant es transforma.Orgànic és 
 irregular i té moviment.Orgànic es descompon, 

muta, creix o decreix, es podreix, es camufla, 
  esdevéterra, aire, aigua...A partir de fruites i 

verdures, i dels seus elements gràfics, amb el dibuix, la 
 taca ila experimentació, imaginarem aquesta 

 descomposició, la transformació i fins itot una 
 possible explosió.

Carrer Gran de Sant Andreu, 111

21:30

10:00
Exposició "Imatge i cos 2020"

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

Resultat del taller Imatge i Cos de l'any 2020, un espai de 
confiança, autoconeixement i superació amb la diversió, el diàleg 
i l'aprenentatge com a protagonistes. Una vintena de joves dels 
barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella 

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Del 29/9/2021 al 16/10/2021
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Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

9:00
Paisatges i escenes a l'oli

Org: Casal de barri Can Portabella

Casal de barri Can Portabella

En aquesta exposició hi trobarem obres dels últims anys de la 
Perpetua Ortega. Sobretot pintura figurativa i paisatges, però 
també alguna marina i algún bodegó. Imatges, algunes, tretes de 
fotografies que ella mateixa ha fet i, posteriorment, reprodueix a 
l’oli i, d’altres, que només han existit a la seva imaginació.

C. Virgili 18

Del 4/10/2021 al 29/10/2021

20:30

9:30
TEIXIM COMUNITAT

Org: centre cívic navas / districte santanandreu 

centre cívic navas 

La fotografia és una eina poderosa que influeix en la percepció 
pública de què està passant. La imatge és fonamental per crear 
narratives i creences. Sovint les imatges que ens arriben sobre 
certs col·lectius que no estan en posició de poder, no són 
històries explicades en primera persona, perquè ni les càmeres 

 ni el discurs dominantestan a les seves mans. Per això, és 
imprescindible la presa de paraula, i les persones participants 

  d’aquestaexposició així ho han fet. Un grup de dones 
d’origen magrebí i un grup de dones d’origen espanyol, que viuen 

 totes a Trinitat Vella, hancompartit un procés de reflexió i de 
creació fotogràfica entorn la temàtica de la seva identitat. Elles es 

 veuen ireivindiquen com dones lliures, protagonistes dels seus 
destins, que lluiten per una integració real en la societat catalana, 
contra la islamofòbia de gènere, reivindicant l’espai íntim des 
d’on es fan fortes i s’obren al món. Juntes han treballat com 
plasmar-ho en imatges, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania una 

 mirada sincera, senseestereotips ni estigmatitzacions de la seva 
  realitat.El taller de fotografia participativa i l’exposició 
 TEIXIMCOMUNITAT que han dut a terme aquestes dones, 

(Yamina, Samira, Zineb, Miriam, Assumpta, Lidia, Nila, Montse, 
Maria José) ha estat, sobretot, una eina d’expressió, creació de 
comunitat i reconeixement.

Ptge. Dr. Torent, 1

Del 5/10/2021 al 29/10/2021

19:00
Exposició PRIMORDIAL

Org: Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

Espai 30 

Què pintàvem, quan pintàvem a les coves? Res més que el món 
que ens envoltava, les pors i anhels que suscitaven les bèsties 
que a l'hora eren monstres i objectes de desig. Buscant aquesta 
essència primària he trobat un passadís en el que l'instint es 
connecta amb el color en busca de respostes a les preguntes 
existencials sobre qui sóc i d'on vinc. No puc donar resposta a 
aquestes preguntes doncs no veig més enllà d'on sóc ara, però 
puc pintar l'inquietant sensació de buscar-se a una mateixa. 
  

L'exposició es presidida per un cos que és viu i sent, representat 
amb una pintura de gran format d'un cos físic, amb pes i 
moviment, que posseeix l’estranya capacitat de ser conscient de 
si mateix, envoltat d'imatges creades per la seva ment on els jocs 
cromàtics representen el seu món interior i evoquen les 
emocions del qui les mira.

C. Honduras, 30

Del 8/10/2021 al 30/10/2021

20:00

11:00
Exposició Monstres. Sobre la 
menstruació

Org: ART-ES Medea

sce la lira

Parlem amb eufemismes, tabús i estigmes al voltant de la 
menstruació que es resumeixen en una cultura del silenci i la 
vergonya. I també per qui no la té. Però si el tema ja és tabú de 
per sí, entendre la diversitat al respecte ho és encara més. És 
l’única sang que no prové de la violència i la que més fàstic 
sembla que fa, utilitzada també com a font de violència patriarcal. 
7 artistes multidisciplinars (poetes, filmògrafes, ilustradores...), 
busquen destruir el monstre menstrual o, com a mínim, atacar 
les incongruències de l’estigma utilitzant obres de diversos 
mitjans. De manera similar, amb el fil conductor de trencar els 
tabús, es reivindica la menstruació com a eïna d’autoconeixement 
dels nostres cossos.

coroleu, 15

Del 15/10/2021 al 5/11/2021
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Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

10:00
DANZA PARA CUALQUIERA

Org: Centre Cívic Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver

Recorregut fotogràfic pels diferents projectes i 
 espectaclesrealitzats al llarg d’aquests anys. Un paraigües 

 sotael que s’acullen projectes com Pobles en Dansa, 
  Ciutatsen Dansa i Barris en Dansa.Les imatges que 

  presentemsón fragments d’assajos irepresentacions en els 
  quehan participat persones comtu, perquè qualsevol 

  personaque ho desitgi pot accedira la dansa i viure-la.

carrer quito 8-10

Del 18/10/2021 al 5/11/2021

X Fira d'Economia Solidària de 
Catalunya

Org: XES

Fabra i Coats

La XES és l'entitat que s'encarrega d'organitzar la FESC, que 
arriba enguany a la seva desena edició. Defensa un sistema 
econìmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els 
territoris que funciona sota criteris democràtics, 
d'horitzontalitat, transparència, equitat i participació.   

Carrer de Sant Adrià, 20

Del 18/10/2021 al 24/10/2021

X Fira d'Economia Solidària de 
Catalunya

Org: XES

Fabra i Coats

La XES és l'entitat que s'encarrega d'organitzar la FESC, que 
arriba enguany a la seva desena edició. Defensa un sistema 
econìmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els 
territoris que funciona sota criteris democràtics, 
d'horitzontalitat, transparència, equitat i participació.   

Carrer de Sant Adrià, 20

Del 18/10/2021 al 24/10/2021

17:30

17:30
Taller de robòtica amb Lego WeDo 
2.0

Org: American Space

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

LEGO Education WeDo 2.0 permet construir i programar 
robots mitjançant l'ús de motors, sensors i peces de 

    LEGO.Edat recomanada entre 7 i 12 anys.Cada dimarts 
  del 19 d'octubre al 16 de novembre.Taller gratuït amb 

inscripció 
    prèvia.Inscripcions:b.barcelona.tv@diba.catTelèfon: 937 

 06 40 02WhatsApp: 699 85 66 47

Carrer Galícia, 16

Del 19/10/2021 al 16/11/2021

10:00
Festival 48h Open House BCN

Org: Associació 48h Open House Barcelona

Diversos Edificis del districte de Sant Andreu

El festival 48h Open House BCN explica la ciutat de Barcelona a 
través de l’arquitectura i l’urbanisme mitjançant visites a edificis i 
espais existents, participant en esdeveniments d’actualitat de la 
ciutat. El festival és una oportunitat única per gaudir 
d’experiències relacionades amb el patrimoni de la ciutat (des de 
les ruïnes romanes fins a la ciutat contemporània, passant per 
edificis representatius del gòtic català, el neoclassicisme, el 
modernisme, el moviment modern…). Al mateix temps, 
s’ofereixen itineraris temàtics que expliquen les transformacions 
de la ciutat i, gràcies a la participació dels arquitectes autors, es 
propicia un diàleg entre la ciutadania i els professionals de 
l’arquitectura. Edificis que poden ser visitats al districte de Sant 
Andreu: Antiga Fàbrica ENMASA Mercedes-Benz, Casa Bloc - Pis 
Museu Habitatge 1/11 (Museu del Disseny), Cases Barates del 
Bon Pastor, Recinte Fabra i Coats - Habitatge Fabra i Coats, 
Recinte Fabra i Coats - Institut Martí Pous, La Lira, Itinerari 
Lliure Reconversió Sant Andreu, Recinte Fabra i Coats - Espai 
Vertical (Colla Castellera Jove de Barcelona), Recinte Fabra i 
Coats - Can Fontanet (Centre d'interpretació dels Tres Tombs),  
Recinte Fabra i Coats - Escola Can Fabra, Edifici d'Oficines 
Clotet & Patricio, Recinte Fabra i Coats, Habitatges Socials al 
Bon Pastor i l'Itinerari adaptat en llengua de signes Fabra i Coats.

Del 23/10/2021 al 24/10/2021
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Agenda d'activitats del 14/10/2021 al 24/10/2021

10:00
Festival 48h Open House BCN

Org: Associació 48h Open House Barcelona

Diversos Edificis del districte de Sant Andreu

El festival 48h Open House BCN explica la ciutat de Barcelona a 
través de l’arquitectura i l’urbanisme mitjançant visites a edificis i 
espais existents, participant en esdeveniments d’actualitat de la 
ciutat. El festival és una oportunitat única per gaudir 
d’experiències relacionades amb el patrimoni de la ciutat (des de 
les ruïnes romanes fins a la ciutat contemporània, passant per 
edificis representatius del gòtic català, el neoclassicisme, el 
modernisme, el moviment modern…). Al mateix temps, 
s’ofereixen itineraris temàtics que expliquen les transformacions 
de la ciutat i, gràcies a la participació dels arquitectes autors, es 
propicia un diàleg entre la ciutadania i els professionals de 
l’arquitectura. Edificis que poden ser visitats al districte de Sant 
Andreu: Antiga Fàbrica ENMASA Mercedes-Benz, Casa Bloc - Pis 
Museu Habitatge 1/11 (Museu del Disseny), Cases Barates del 
Bon Pastor, Recinte Fabra i Coats - Habitatge Fabra i Coats, 
Recinte Fabra i Coats - Institut Martí Pous, La Lira, Itinerari 
Lliure Reconversió Sant Andreu, Recinte Fabra i Coats - Espai 
Vertical (Colla Castellera Jove de Barcelona), Recinte Fabra i 
Coats - Can Fontanet (Centre d'interpretació dels Tres Tombs),  
Recinte Fabra i Coats - Escola Can Fabra, Edifici d'Oficines 
Clotet & Patricio, Recinte Fabra i Coats, Habitatges Socials al 
Bon Pastor i l'Itinerari adaptat en llengua de signes Fabra i Coats.

Del 23/10/2021 al 24/10/2021
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