
Del 25/11/2021 al 5/12/2021

Aquesta setmana assistim al concert de DeLIS DUO i fem 
moltes altres activitats.

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del dia 25 de novembre al 5 de desembre



Agenda d'activitats del 25/11/2021 al 5/12/2021

dijous, 25/11/2021

Org: centre cívic navas

centre cívic navas

DeLIS DUO

L’Irma Bau i l’Irina Veselova es coneixen a Barcelona a 
principis del 2017, a les màster-classes del mestre 
Peter Bruns. La connexió entre elles és immediata, i 
decideixen donar continuïtat a aquella trobada formant 

  un duo estable. Es presenten en públic el mes de 
març amb un concert a Barcelona, i a l’abril d’aquest 
mateix any guanyen per unanimitat el primer premi al 
23è Concurs Internacional Paper de Música de 
Capellades. Dos mesos més tard obtenen el segon 
premi al Concurs internacional de Música de Les 
Corts (Barcelona), a l’auditori Axa de Barcelona, i el 
juny aconsegueixen el primer premi, també per 
unanimitat, al Concurs Internacional Mirabent i 
Magrans de Sitges en la modalitat de música de 
cambra. Això les porta a oferir recitals a prestigioses 
sales, cicles de concerts i festivals de tot Catalunya i la 
resta de l’Estat. Així doncs, teniu una cita ineludible 

  per escoltar aquest duo.Intèrprets: Irma Bau, 
 violoncel i Irina Veselova, piano

Ptge. Dr. Torent, 1

divendres, 26/11/2021

Org: La Lírica de Sant Andreu

Casal catòlic de Sant Andreu

21:00 La violinista damunt la teulada

Versió adaptada, actualitzada i feminitzada del text de 
Juan Diego Botto. Cinc personatges en una peça que 
aborda amb ironia, humor i drama dos temes que es 
toquen, que es confonen i freguen: l’exili i la 
immigració. Aquesta obra tracta de posar nom i 
cognoms a aquelles persones que sovint només 
coneixem a través de les xifres i estadístiques dels 
titulars de premsa.

C.Pons i Gallarza, 58

dissabte, 27/11/2021

Org: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Plaça d'Orfila, sortida metro Sant Andreu

11:00 Itinerari històric: 'El Sant Andreu 
de Palomar d'Ignasi Iglésias.'

A càrrec de Jaume Seda i Mariné. L'activitat durarà 
dues hores, aproximadament. Inscripció prèvia a: 
ceii.santandreu@gmail.com Col·labora: Comissió de 
Festes de Sant Andreu de Palomar

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

13:30
12:00 Presentació del llibre "Una vieja 

cámara"

L’autora, Cristina Gracia Tenas, ens parlarà de la seva 
 darrera obra.La protagonista, Mar, pren la decisió 

de deixar la llar, després d’anys de maltractament del 
 seu marit, i iniciarun viatge on afrontarà el passat 

per tornar a començar.

c/ Estadella 64

Org: VULNUS

Espai30 - Ateneu Sagrerenc

19:00 HABITAR LA FRONTERA

ESPECTACLE ITINERANT que es desenvoluparà tant 
 en l’espai públic com en l’espaiescènic. Un 

espectacle on veïnes i veïns de la Sagrera són els 
 protagonistes a partir derelats en primera persona 

que constitueixen un palimpsest d’històries viscudes, 
 derecords, de sentiments, de lluites, de percepcions, 

de vegades compartides i de 
  vegadesantagòniques.Qui explica la història no 

oficial del barri? Quines fronteres hi trobem? Com les 
habitem?

C. Hondures, 30

Org: Grup teatral Antifaz

Sala Sant Pacià

20:30
19:00 Teatre: UN PETIT PRÍNCEP 

Adaptació teatral del conte d’Antoine de Saint -
Exuperi. Teatre familiar 

Monges/Sòcrates 
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Org: La Lírica de Sant Andreu

Casal catòlic de Sant Andreu

21:00 La violinista damunt la teulada

Versió adaptada, actualitzada i feminitzada del text de 
Juan Diego Botto. Cinc personatges en una peça que 
aborda amb ironia, humor i drama dos temes que es 
toquen, que es confonen i freguen: l’exili i la 
immigració. Aquesta obra tracta de posar nom i 
cognoms a aquelles persones que sovint només 
coneixem a través de les xifres i estadístiques dels 
titulars de premsa.

C.Pons i Gallarza, 58

diumenge, 28/11/2021

Org: Grup teatral Antifaz

Sala Sant Pacià

13:30
12:00 Teatre: UN PETIT PRÍNCEP 

Adaptació teatral del conte d’Antoine de Saint -
Exuperi. Teatre familiar 

Monges/ Sòcrates 

Org: La Lírica de Sant Andreu

Casal catòlic de Sant Andreu

18:00 La violinista damunt la teulada

Versió adaptada, actualitzada i feminitzada del text de 
Juan Diego Botto. Cinc personatges en una peça que 
aborda amb ironia, humor i drama dos temes que es 
toquen, que es confonen i freguen: l’exili i la 
immigració. Aquesta obra tracta de posar nom i 
cognoms a aquelles persones que sovint només 
coneixem a través de les xifres i estadístiques dels 
titulars de premsa.

C.Pons i Gallarza, 58

dilluns, 29/11/2021

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

18:30 'Amb la nostra llibertat no s’hi 
juga': una conversa amb Laila 
Karrouch.

En les seves obres, Laila Karrouch explora la identitat, 
la migració, les etiquetes socials, els drets de les dones 
o la religió. Amb motiu de la publicació del seu darrer 
llibre, 'Que Al·là em perdoni', conversarem amb 
aquesta escriptora catalanoamaziga, en l’obra de la qual 
hi ha una qüestió sempre subjacent: la lluita per la 
llibertat.

Segre, 24-32

dimarts, 30/11/2021

Org: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, 

Delegació de Sant Andreu, i Associació Ludicocultu

Espai Bota, al recinte de Fabra i Coats

Ludificat

Tarda de jocs en català

Sant Adrià, 20

dimecres, 1/12/2021

Org: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias

Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra

18:00 Presentació del llibre 'Ignasi 
Iglésias (1871-1928). La vigència 
d'un mite oblidat.'

Autors: Jaume Comas Gras, Jordi Petit i Gil, Manel 
Martín Pascual, Xavier Martín Vilà i Pau Vinyes i Roig. 
Pròleg de Jaume Seda i Mariné. Auditori de la 
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. Col·labora: 
Biblioteca Ignasi Iglésias

c. del Segre, 22-32
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Org: PDC NAVAS, la Sagrera en Femení, Casal de la Gent 

Gran Navas, Coral Performance #ME TOO, Consell 

de 

plaça Ferran Reyes

20:30
19:00 NAVAS en MOVIMENT diu NO a 

la VIOLÈNCIA MASCLISTA

Navas reivindica el 25N amb un acte a la plaça Ferran 
Reyes. En primer lloc, el grup de dones d'Expressió 
Corporal del Casal de la Gent Gran Navas 
representen l'actuació "Les filles de la postguerra". A 
continuació, es farà la lectura del manifesta escrit per 
la Sagrera en Femení amb una performance realitzada 
per un grup de veïnes del barri, iniciativa impulsada des 
del Consell de Dones del Districte de Sant Andreu 
amb el PDC Navas. Per finalitzar, la CORAL 
PERFORMANCE #ME TOO cantaran peces musicals 
en motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència envers les dones.

plaça Ferran Reyes

dijous, 2/12/2021

Org: centre cívic navas

centre cívic navas

20:15
AISTEAR

Aistear és una formació folk inspirada, principalment, 
en la música tradicional irlandesa, i que a més, inclou 
melodies d’altres països celtes com Escòcia, Galícia i 

 Astúries. L’origen dels seus components són Irlanda, 
Catalunya i Andalusia, Aquesta barreja confereix al 
grup un so de personalitat i sensibilitat pròpia que 

 convida al públic afer-se partícips de l’espectacle, a 
través de la música, les cançons i els 

   balls.Intèrprets: Raúl Fernández, flautes 
irlandeses, acordió i Bodhrán; Laura Figuerola, violí; 
Gavin Buckley, guitarra tenor, mendolina i veu; Betlem 

  Burcet, ball i Manu Méndez, banjo, guitarra i veu. 
  

  Cal inscripció a INSCRIPCIONS WEB Activitat 
amb taquilla inversa amb inscripció.

Ptge. Dr. Torent, 1

Org: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Centre Cívic Can Clariana Cultural

EL MITE DE LA FEMME FATALE: 
UNA LECTURA FEMINISTA - 
Xerrada

Als anys 40 sorgeix a Hollywood la figura de la femme 
fatale, un personatge femení que ens mostra per 
primera vegada un desig propi, no sotmès al desig dels 
homes. Aquestes dones faran trontollar l’ego masculí, 
el matrimoni, la maternitat obligatòria i l’ordre 

 patriarcal.A càrrec de: Raquel Miralles, de CRISI: 
 Espai de Pensament CríticDurada: 90 

 minutsActivitat dins del marc del Dia de la No 
  Violència de Gènere (25N)GratuïtCal inscripció 

prèvia

C/ Felip II, 222

Org: Fundació Mèmora

Casal de Gent Gran Bon Pastor

Xerrada de Mindfullness 

Coneixerem la tècnica de meditació basada en la presa 
de consciència del present. Aprendrem com fer-ne ús, 
els seus beneficis i com ens ajuda a conèixer el nostre 
cos i ment.

Carrer d'Ardèvol, 25

Org: La Nau Vila Besòs

Online

19:30
17:30 Taller: Decoració de Nadal amb 

material reciclat

Taller: Decoració de Nadal amb material 
  reciclatDijous, 2 de desembre de 2021, de 17.30 
  a 19.30hFormat: Activitat online gratuïta. Cal 

inscripció prèvia a 
  https://forms.gle/gvWqYpG1P7VV1rKLAAprendre

m a fer decoració de Nadal reutilitzant material. 
Aprofitarem les ampolles de plàstic, CDs vells  i restes 
d’altres materials que tenim per casa, com cinta de ras 

  setí, llana o goma eva. Per email indicarem quin 
material i eines caldrà fer servir per si hi ha persones 
inscrites que vulguin fer la decoració en temps 

  real.Taller a càrrec de: Grup de Dones Arpilleres 
de Congrés-Indians

Online
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I durant 

diversos dies...

divendres, 3/12/2021

Org: CC Sant Andreu i Festival HOP

CC Sant Andreu

Movement Approach

  A càrrec d'Agnés SalesCal tenir coneixements 
  mínims de dansa.Aquesta activitat parteix d'una 

visió pròpia de les danses urbanes, caracteritzades per 
l'energia i impremta que cada ballarí/na deixa en el seu 
ball. Ens aproximarem al moviment i a la dansa a partir 
d'una sèrie d'exercicis d'improvisació, teatralitat i 
composició, que s'uniran, amb l'objectiu principal de 
realitzar una recerca individual per a poder compartir 
amb els/les altres. Aquesta proposta de moviment ve 
donada com una recopilació d'un constant procés 
d'aprenentatge en el qual es poden distingir 4 blocs 
principals: el treball a terra, el moviment acrobàtic, el 
partnering i dinàmiques de cypher. Ens focalitzarem en 
crear i transformar moviments per a dotar-los 

  d'originalitat i essència. Edat: A partir de 14 anys

Gran de Sant Andreu, 111

19:00

17:00
Exposició fotogràfica

Org: Fundació Museu Històric social de la Maquinista Terrestre i 

Marítima S. A. i Macosa

Seu de la Fundació

Possibilitat de visitar, cada dimecres i divendres per la tarda, una 
retrospectiva del que van ser i van fer les empreses La 
Maquinista Terrestre i Marítima i la Macosa des de els seus inicis 
fins a la seva desaparició.

Ferran Junoy, s/n  Parc de la Maquinista

Del 3/11/2021 al 26/11/2021

9:00
Exposició fotogràfica A Pelo!

Org: Associació A pelo Alopècia

Casal de barri Can Portabella

L’exposició fotogràfica A Pelo! neix de la col·laboració entre 
l’Associació Apelo Alopecia i els fotògrafs Jordi Marquet i Albert 
planas a partir de la necessitat de fer conèixer la problemàtica 
que genera l’alopècia femenina en la societat per tal de visibilitzar 
aquesta realitat i normalitzar les dones calves. A més a més, els 
fotògrafs pretenen, amb les seves imatges, traspassar el concepte 
de bellesa i estètica hegemònica reivindicant la diferència com a 

  subjecte de bellesa.INAUGURACIÓ: Divendres 19 a les 
 18:30 h.Fotògrafs: Jordi Marquet i Albert Planas

C. Virgili 18

Del 15/11/2021 al 10/12/2021

21:00

10:00
Exposició - La Sagrera des de la 
finestra

Org: Organitza: Torre de La Sagrera Projecte en col·laboració amb: 

Centre Cívic La Sagrera 'La Barraca', 

Torre de La Sagrera

Mostrar les mirades subjectives del barri i veure les altres 
realitats des de punts de vista normalment no compartits. 
Aquest és el punt de partida del projecte La Sagrera des de La 

 Finestra impulsat perdiferents equipaments de La Sagrera sota 
el programa Calidoscopi 2020 durant l'època del confinament. 
Un recull de fotografies fetes per veïns i veïnes des d'una 
perspectiva particular i en un moment excepcional. Aquesta 
mostra és una selecció de fotografies que representen la 
diversitat del territori i les diferents maneres de capturar 

  moments.Organitza: Torre de La SagreraProjecte en 
col·laboració amb: Centre Cívic La Sagrera 'La Barraca', Espai 
Jove Garcilaso, La Sagrerina.com, Nau Ivanow, Districte de Sant 

  Andreu.Disseny i producció: Fons Gràfic

Carrer Berenguer de Palou 64-66

Del 22/11/2021 al 20/12/2021
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Monogràfic de Sabons naturals i 
espelmes

Org: Casal de Gent Gran Bon Pastor

Casal de Gent Gran Bon Pastor

Vine a aprendre com fer sabons i espelmes naturals, fets a base 
d'oli de coco, rics en vitamines i amb molts beneficis per la pell. 
A més a més, podrem conèixer els colorants naturals i d'altres 
ingredients que afavoreixen la hidratació de la pell.

Carrer d'Ardèvol, 25

Del 29/11/2021 al 20/12/2021

21:00

19:00
Exposició + projecció "Plácido, un 
film de Berlanga amb escenes 
andreuenques"

Org: Llop Roig (editorial andreuenca) i SCE La Lira

societat cultural i esportiva la lira

Inauguració de l'exposició + projecció de la pel·lícula PLACIDO 
dirigida per Luis García Berlanga, tancament de l'acte amb un 

 col·loqui. El 3 de desembre a les 19:00h.L'exposició és una 
mostra d'imatges dels llocs andreuencs filmats, material de difusió 

 del film i anècdotes viscudes durant el rodatge.Activitat 
realitzada en motiu de la commemoració del 60è aniversari de la 

  seva estrena. Necessari inscripció prèvia. 

coroleu, 15

Del 3/12/2021 al 23/12/2021

18:20

17:30
"La llàntia meravellosa", Cia. 
Festuc Teatre

Org: SAT! Sant Andreu Teatre

SAT! Sant Andreu Teatre

  LA LLÀNTIA MERAVELLOSACia. Festuc Teatre4, 5, 6, 8, 
 11 i 12 de desembreHorari: Ds. 17.30h i Dg. i festius 12h i 

   17.30hDurada:  50 minCatalàPreu: 9,50  €Teatre i 
  titelles. A partir de 3 anys. >Teatre i titelles per descobrir 

  l’amor incondicional>Un espectacle que ens parla dels 
desitjos, de l’acceptació i de l’amor que és capaç de sobrepassar 

  les dificultats de la vidaAlguna vegada heu somiat en trobar 
una llàntia meravellosa amb un geni a dins capaç de concedir-vos 
tres desitjos? Aquesta història està protagonitzada per una nena i 
la voluntat de complir el seu únic desig: que la mare es curi de la 
malaltia que pateix. El geni és capaç de concedir riquesa, bellesa, 
poder o fama. No obstant, es troba a una nena que no anhela 
cap d’aquestes coses.

c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 4/12/2021 al 12/12/2021
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