
1

Programa d’activitats al Districte de Sant Andreu



2 3

Benvolgut veïnat, 

Ens acostem a una nova edició de Sant Jordi 
que ens permetrà de nou reivindicar la cultura 
de proximitat a cadascun dels nostres barris. 
Enguany, la programació del Districte de Sant 
Andreu amb presentacions, contacontes, 
manualitats, espectacles familiars... I també un 
acte central de tot el territori que ens convidarà 
a gaudir de l’entrega de premis del certamen 
literari del Centre Cívic Trinitat Vella amb la ràdio 
Trinijove. Tot per gaudir de la producció cultural 
i literària feta pel nostre veïnat i a casa nostra.

Com sempre, la Diada de Sant Jordi 2022 serà la 
millor excusa per agrair l’esforç a les llibreteres 
i llibreters de proximitat i apostar pels títols 
que ens ofereixen de cara a les lectures que 
gaudirem els propers mesos. 

I no només això. Donar suport a les llibreries 
de barri implica també reforçar els espais 
que generen agenda cultural i sostenen un 
ecosistema molt ampli i divers vinculat al món 
de la cultura i l’edició: escriptores, il·lustradores, 
traductores, cooperatives, distribuïdores 
transportistes... Reivindiquem que hem 
de convertir aquesta Diada en una jornada 
contínua durant tota la setmana, inclús tot el 
mes i tot l’any, per espaiar les compres i evitar 
aglomeracions. També és moment d’apostar 
per les floristeries de cada barri, els altres 
establiments que mereixen tot el nostre suport 
durant aquests dies. 

Hem de sortir al carrer, regalar llibres i roses 
a tothom independentment del gènere i 
participar de la nostra festa popular per 
carregar-nos d’energia. Una Diada com aquesta 
ens convidarà de nou a passar-ho molt bé, 
a regalar i a regalar-nos, a fer l’aperitiu amb 
les amigues i llibre en mà, i, en definitiva, a 
emportar-nos a casa les millors experiències 
d’una jornada ben especial. 

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu

SANT JORDISANT JORDI
AL BARRI! AL BARRI! 
Dijous 21 d’abril, a les 17.30 h

Ràdio i literatura al carrer
Ràdio Trinijove sortirà al carrer i comptarà amb 
la participació de la bibliotecària i prescriptora 
literària, Marta Cava, per acompanyar l’entrega 
de premis de la quarta edició del concurs literari 
‘Textos, be(r)sos y viceversa”. 

Tothom està convidat a gaudir d’una tarda en 
què reivindicarem la cultura de proximitat i la 
lectura dels llibres que més ens agraden. 

Lloc: Plaça dels Drets del Infants 
(Trinitat Vella)
Organitza: Districte de Sant Andreu, Centre Cívic 
Trinitat Vella, Ràdio Trinitat Vella, amb la col·laboració de 
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero.
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Activitats

Dimecres 6 d’abril
9.30 h
L’enigma Laforet
Exposició amb motiu del centenari del naixement de 
Carmen Laforet sobre la seva història i la història de la 
seva obra literària. Del 6 al 28 d’abril.
Lloc: Sala d’exposicions Antoni Arissa i Asmarats 
(Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra)

Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Dijous 7 d’abril
19 h
Col·loqui del llibre: “El Verbo Amar”
Col·loqui en què es parlarà del llibre “El verbo Amar” i 
els seus temes més importants com el romanticisme, 
l’aferrament i la dependència des d’una perspectiva 
femenina. En aquest acte l’autora del llibre, Marisol 
González, i la directora del Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida, Ruth Capdevila, abordaran els 
temes a través de la seva opinió i les seves referències 
professionals amb diferents punts de vista. 
Lloc: Societat Cultural i Esportiva La Lira

Organitza: Societat Cultural i Esportiva La Lira

Dimarts 19 d’abril
9.30 h
Mostra documental: Una diada plena  
de color.
Visibilitzem el col·lectiu LGTBI des de la literatura 
infantil i el còmic 

Mostra de llibres infantils i còmics amb perspectiva LGTBI
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra 

Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

10 h
Llibres lliures
Al Casal de Barri Congrés-Indians tindrem un 
raconet especial per als libres: una petita biblioteca 
d’autopréstec. Pots venir portar un llibre, endur-te’n 
un altre, o pots simplement llegir. Un raconet ple de 
paraules que es quedarà al Casal per sempre mai, i on 
pots trobar espai i temps per trobar-te amb tots els 
mots del món. Vine al Casal a llegir!
Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians

Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians

19 h
Exposició: La volta al món en l’escriptura
Fem un recorregut per les diferents tipologies 
d’escriptures del món per esbrinar com s’escriuen els 
elements més característics de la diada, en cadascuna 
d’elles. Fins el 30 d’abril. 
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant 
Andreu

Organitza: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

Dimecres 20 d’abril
19 h
Presentació: El Club Mortadelo,  
de José Gómez Almagro
Parlarem amb l’autor, veí de Sant Andreu, i ens 
endinsarem en una novel·la original que, des de 
l’humor, ens convida a reflexionar sobre els valors de 
la nostra societat. Una crítica refrescant i insòlita.
Lloc: Casal de barri Can Portabella

Organitza: Casal de barri Can Portabella

19 h
Presentació: Ellos no bailan
Presentació del llibre a càrrec de l’autor local, 
Antonio Soler Manzanares
Lloc: Biblioteca Bon Pastor
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Dijous 21 d’abril
16.30 h 
Poemes Il·lustrats: espai d’arts  
per Sant Jordi
Ens reunim per compartir una tarda de poesia, 
poemes i micro obert. Compartirem el procés de 
creació de l’exposició “Poemes il·lustrats”, elaborada 
pels grups de pintura i tertúlia literària del Casal. 
Alhora, obrirem un espai per compartir textos, 
poemes i transportar-nos al món de les lletres.
Lloc: Casal de Gent Gran Bon Pastor

Organitza: Casal de Gent Gran Bon Pastor

17.30 h
Tardes en família: Celebrem Sant Jordi! 
T’agraden els dracs? Vine a fer un punt de llibre amb 
forma de drac i prepara la Diada de Sant Jordi amb 
nosaltres!
Lloc: Centre Cívic Can Clariana Cultural

Organitza: Centre Cívic Can Clariana Cultural

19 h
Concert: Damug 
El pianista, compositor i musicoterapeuta 
David Muñoz Guillamón, arriba acompanyat del 
contrabaixista Manolo López i el bateria Martí Hosta, 
per interpretar temes del seu segon àlbum, ODO 
(Ofrena De l’Origen), un àlbum preciosista i refinat. 
Música instrumental i descriptiva, la formació jazzística 
ens proposarà diferents paisatges sonors, i l’artista 
plàstica Eva Fernandez interpretarà en un procés 
vibrant, buscant captant la forma i l’ànima del so. 
Activitat gratuïta amb inscripció.
Lloc: Centre Cívic Navas

Organitza: Centre Cívic Navas

Divendres 22 d’abril
10 h
Exposició: Poemes il·lustrats
Al llarg del mes d’abril i per commemorar Sant Jordi, 
ens acompanyen a diferents espais del Casal, poemes 
i pintures que ens fan viatjar per diferents èpoques, 
interpretacions i en resum, ens obren les portes al 
món de la poesia i la pintura. L’exposició l’elaboren els 
grups de pintura i tertúlia literària del Casal de Gent 
Gran Bon Pastor.
Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organitza: Casal de Gent Gran Bon Pastor

10.30 h
Què saps de sant Jordi?
Des de la parada a la plaça Comerç interpel·larem les 
persones vianants perquè ens expliquin què saben de 
Sant Jordi i els convidarem a fer uns mots encreuats 
amb els noms dels personatges i llocs significatius de 
la llegenda.
Lloc: Plaça del Comerç

Organitza: Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona 
(delegació de Sant Andreu)

11 h
Mostra cultural: Compartim cultura  
al Bascònia
Tindrem diferents mostres culturals dels nostres 
grups d’idiomes (anglès, francès i català), d’escriptura 
creativa i de tertúlia literària. A banda, tindrem un 
mercat solidari on vendrem les manualitats fetes pels 
nostres tallers d’arts plàstiques; amb el que recaptem 
farem una donació a Amics de la Gent Gran.
Lloc: Casal de Gent Gran Bascònia

Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia
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11 h
Recital poètic: Carpe Diem
Recital de poemes del Club dels poetes morts a càrrec 
del grup poètic del Casal Gent Gran Navas.
Lloc: Centre Cívic Navas

Organitza: Casal Gent Gran Navas

17 h
Casal infantil Baró de Viver. Santa Jordina 
2022: cistella la bola i espai de lectura 
Voleu passar una tarda divertida en família? Passar 
una estona amb amics i amigues? Vols submergir-
te en els mons de la fantasia? Doncs no ho dubtis i 
vine a participar en família a les activitats que tenim 
preparades, en les quals gaudiràs jugant i podràs 
endinsar-te per la nostra llibreria plena de llibres per 
llegir i viure milers d’aventures. Activitat oberta i 
gratuïta, adreçada a un públic infantil i familiar.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver

Organitza: Casal Infantil Baró de Viver, amb la col·laboració de la 
Xarxa Comunitària Baró de Viver, Centre Cívic Baró de Viver, sala 
jove Baró de Viver i Sinèrgics, entre altres entitats i serveis. 

17 h
Taller de punts de llibre 
Espai per a dissenyar i personalitzar el teu punt  
de llibre. 
Lloc: Plaça Centre Cívic Baró de Viver 

Organitza: Sala Jove Baró de Viver

17 h
Llibreria d’intercanvi al barri: Roses al carrer
Posarem, com cada dilluns, la nostra parada de llibres 
per a intercanviar amb el veïnat. Paradeta compartida 
amb el Casal jove per fer activitats de tallers manuals 
per a la construcció senzilla d’una rosa.
Lloc: Plaça del Centre Cívic Baró de Viver

Organitza: Sinèrgics, coworking de retorn social

17 h
Literatura sagrerenca per Sant Jordi
Exposició i signatura de llibres i debats al voltant de la 
lectura i l’escriptura amb la presència d’autories locals 
de La Sagrera.
Lloc: Casal de Barri Torre de La Sagrera

Organitza: La Sagrera es mou per les Lletres

17 h
Tarda poètica a l’hort
Celebrarem Sant Jordi amb una tarda de lectures 
poètiques, refranys i dites populars entorn la natura, 
l’agricultura i la vida rural. Si ets aficionada a la poesia 
o als contes curts escull aquelles peces que més 
t’agradin, siguin escrites per tu o per aquelles autores 
que més t’emocionen, i comparteix-les amb nosaltres 
en aquesta tarda primaveral a l’hort del Centre Cívic 
Baró de Viver.
Lloc: Centre Cívic i Espai de Gent Gran de Baró de Viver

Organitza: Aula ambiental, coorganitzat amb el Centre Cívic 
i Espai de Gent Gran de Baró de Viver, Casal de Gent Gran Navas, 
Casal de Gent Gran La Palmera i el Casal de Barri Congrés-Indians.

17 h
Conta contes i taller familiar
Sessió de contes familiar, en què es farà participar 
els més menuts i els més grans de la família. També 
es realitzarà un taller de manualitats per crear la teva 
rosa de Sant Jordi amb... espaguetis! No t’ho perdis!
Lloc: Casal Gent Gran Trinitat Vella

Organitza: Casal Gent Gran Trinitat Vella
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17.30 h
Recull i juga Sant Jordi
Diversos equipaments, serveis i entitats del barri 
preparem tallers i activitats al voltant del dia del Llibre, 
la Rosa i el Drac. La Jornada inclou un taller de contes 
de la mà d’ACATHI.
Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organitza: Centre Cívic Bon Pastor

17.30 h
Casal infantil Trinitat Vella  
SANTA JORDINA 2.022. UN CONTE DIFERENT 
En aquest dia de poesia, de roses, d’amor i 
d’aventures; de contes, de llegendes de dracs i de 
princeses, vine a fer un taller de roses per donar-les 
als teus familiars i amics i amigues! Ajuda’ns, també, a 
pintar un mural on trobaràs una història diferent de la 
que coneixes de Sant Jordi!

Una activitat oberta i gratuïta, adreçada a un públic 
infantil i familiar. Organitzada pel Casal infantil Trinitat 
Vella, amb la col·laboració de la Xarxa Lleure Trinitat 
Vella; Esplai la Tortuga de Trinitat Vella. 
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella

Organitza: Casal Infantil Trinitat Vella

17.30 h 
Espectacle de titelles infantils.  
Per Sant Jordi: històries d’animals
Quin és l’animal més animal de tots els animals? 
Aquest espectacle de titelles ens narra un seguit 
d’històries i contes d’animals on s’inclou l’home. 
És un espectacle que ens permetrà divertir-nos, 
cantarem en família i reflexionarem sobre el paper 
dels éssers humans a la terra.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia

A càrrec de: Pengim-Penjam titelles

Lloc: Casal de Barri Torre de La Sagrera

Organitza: Aula Ambiental i Torre de La Sagrera

17.30 h
Dona vida al mural 
Vine a donar color al mural creat per l’il·lustrador 
Miquel Moragas l’any passat, en què apareixen 
personatges icònics de la literatura infantil.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver

Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

18 h
Concert de música moderna
L’Escola Municipal de Música de Sant Andreu ens 
ofereix un grup de combo per a gaudir d’una tarda 
de música moderna i jazz al nostre pati. Vine a passar-
ho bé i a comprar alguna de les manualitats solidàries 
que els nostres tallers d’arts plàstiques han preparat; 
amb el que recaptem farem una donació a Amics de 
la Gent Gran.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

Lloc: Casal de Gent Gran Bascònia

Organitza: Casal de Gent Gran Bascònia

18 h
Teatre familiar: La lloba que plorava  
perquè no podia veure el mar
Una llobeta que vol veure el mar. Inquieta i molt 
curiosa, estudia el seu entorn i el que es troba al 
seu camí. Un dia, descobreix una fotografia que la 
farà desitjar, per damunt de tot, poder contemplar 
el mar! Tothom es riu d’ella, però al mateix temps 
l’encoratgen perquè emprengui el viatge de la seva 
vida.
No diguis NO POTS, digues-me COM!

Lloc: Centre Cívic Sant Andreu

Organitza: Centre Cívic Sant Andreu
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18 h
Enquadernació d’aprofitament
Taller d’enquadernació i creació per recuperar, reciclar, 
transformar i donar noves oportunitats als llibres 
que ja no es poden utilitzar perquè estan massa 
deteriorats.

Reciclatge de valor afegit aplicat a l’enquadernació 
per crear peces úniques a partir de diferents parts 
d’aquests llibres. Per Sant Jordi, llibres vells que es 
converteixen en llibretes noves. A càrrec de Marta 
Soley (Dolça Llibreta).
Cal inscripció prèvia. 

Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

18 h
Conta contes especial Sant Jordi
El grup de dones Temps de Dona del centre cívic 
seran contacontes a l’espai de lectura Fabularum 
Locus. Gaudirem el resultat d’un projecte del grup 
Temps de Dona amb la narradora Gina Clotet, de la 
Fundació Vicente Ferrer.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver

Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

18 h
Taller de cuina de festa
Seguim amb el cicle de cuina de temporada, perquè 
la cuina també forma part de la festa i, per això, 
programem un taller familiar pel cicle festiu de Sant 
Jordi.
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular  
de Sant Andreu

Organitza: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

18.30 h
Conferència: Coneguem el món.  
La volta al món, un canvi de vida
És la història d’una parella, apassionats per viatjar, 
conèixer món i altres cultures. Al llarg de la seva 
vida ja havien visitat diversos països, però un dia 
van decidir deixar-ho tot per explorar el món d’una 
manera diferent i alternativa. Sense bitllet de tornada 
i sense molts recursos econòmics, deixant-se portar 
per l’aventura i per la màgia que s’anirien trobant pel 
camí. 5 anys fent la volta al món. Més de 50 països. A 
càrrec de Marc i Cristina, de Locatis pel Món. 
Lloc: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Organitza: Coneguem el món i Biblioteca Ignasi Iglésias- 
Can Fabra

19 h 
Concert de Sant Jordi: Antonio Andrade Duo
Antonio Andrade ha creat música per infinitat de 
produccions flamenques al llarg de la seva trajectòria 
i, amb el projecte Antonio Andrade Dúo, acompanyat 
per Miguel Sotelo, pretén fer arribar al públic tota la 
bellesa i diversitat de la guitarra flamenca.
Lloc: Casal de barri Can Portabella

Organitza: Casal de barri Can Portabella

19 h
Concert: Miss Raisa
Definida per ella mateixa com a “ferma defensora de 
la llibertat en tots els sentits”, el que més destaca de 
la Raisa és la seva actitud a l’hora de tractar aquests 
temes i interactuar amb els seus seguidors, ja que 
durant el seu dia a dia trenca falsos mites i falses 
conclusions que treu la gent de la seva cultura i religió 
i d’ella com a dona.
Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella

Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella amb Barcelona Districte 
Cultural
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19.30 h
Taller de begudes de colors: vermell
Dins el cicle de tallers monogràfics dedicat a les 
begudes de colors, el mes d’abril el dediquem al color 
vermell, el color de les roses. 
Lloc: Centre Municipal de Cultura Popular  
de Sant Andreu

Organitza: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu

Dissabte 23 d’abril
De 9 a 15 h 
Paradeta informativa del projecte Radars
Radars és una iniciativa comunitària impulsada pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona per 
pal·liar els efectes de la soledat no volguda i prevenir 
situacions de risc entre les persones grans.
Lloc: Plaça del Comerç

Organitza: Taula d’entitats i serveis Radars del Districte de Sant 
Andreu

11 h 
Quilòmetre 0: autores i autors  
de Sant Andreu
Les autores i autors signaran els seus llibres  
a la Plaça Comerç.
Lloc: Plaça Comerç

Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

11 h
Espectacle infantil: Cinc dits petitons
Sant Jordi pels infants de la casa! Jocs rítmics, cançons 
i contes breus per a explorar el sentit de l’espai, 
estimular l’autopercepció, gaudir del llenguatge i 
ballar en família, acompanyat amb un taller breu 
on farem una ampolla d’exploració sensorial amb 
materials naturals i de reutilització.

Espectacle de narració oral a càrrec de Linsabel 
Noguera.
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia.

Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians

Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians

16.30 h
Ball de Sant Jordi al Casal de Gent Gran  
la Palmera
Ball amb música i obsequis de Sant Jordi.
Lloc: Casal de Gent Gran la Palmera

Organitza: Casal de Gent Gran la Palmera

17 h 
Trobada de Sant Jordi de l’Associació 
Caliu-Congrés
Saps escriure poesia o prosa? Vols venir a llegir el que 
escrius? No és necessari tenir ànima de poeta per 
escriure el que sentim! A més, comptarem amb la 
participació de la coral Caliu-Congrés. 
Aforament limitat. Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia al correu electrònic: 
associaciocaliucongres@gmail.com 
o al telèfon: 681 943 367.

Lloc: Casal de Barri Congrés-Indians

Organitza: Associació Caliu-Congrés
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17.30 h
Contacontes especial Sant Jordi
El grup de dones Temps de Dona del centre cívic 
seran conta contes a l’espai de lectura Fabularum 
Locus. Gaudirem el resultat d’un projecte d’aquest 
grup amb la narradora Gina Clotet, de la Fundación 
Vicente Ferrer.
Lloc: Centre Cívic Baró de Viver

Organitza: Centre Cívic Baró de Viver

Dimecres 27 d’abril
17.30 h
Sant Jordi a Can Fontanet 
Contacontes i taller infantil a partir de la col·lecció de 
llibres de temàtica de cavalls i món rural cedida per la 
Biblioteca Can Fabra. 
Lloc: Can Fontanet (recinte Fabra i Coats)

Organitza: Can Fontanet

18.30 h
Els viatges de la paraula: Criminals 
Són només persones psicològicament inestables les 
qui executen crims? Fins on som capaços d’arribar 
si sentim amenaçats els nostres valors? Històries 
pertorbadores de personatges que es passegen 
sobre la fina línia entre el bé i el mal. Contes propis i 
d’altres d’autores com ara Mariana Enríquez, Patrícia 
Highsmith i Alicia Giménez Bartlett. 

A càrrec de Núria Clemares.
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero

Divendres 29 d’abril
19 h
Les veus del refugi
Les veus del grup de l’entitat Somni’ts - teatre solidari 
tornen a omplir el nostre petit refugi a través de la 
lectura de cartes ben especials.
Cal inscripció prèvia a infolalira@gmail.com

Preu: 2 €

Lloc: SCE La Lira

Organització: SCE La Lira i Somni’ts

Dissabte 30 d’abril
17 h
Ruta: Secrets i llegendes del gòtic
Passejada pel barri gòtic de Barcelona. Visita guiada a 
càrrec de CulRruta.
Lloc: Barri gòtic de Barcelona

Organitza: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu 
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CC Baró de Viver
Quito, 8-10
T. 932 565 097 
info@ccbarodeviver.cat
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/barodeviver

 @CCBarodeViver
 @ccbarodeviver 
 @ccbarodeviver

CC Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3
T. 933 147 947 
centrecivicbonpastor@gmail.
com
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/bonpastor

 @ccbonpastor
 @CCBonPastor
 @ccbonpastor

CC Can Clariana Cultural
Felip II, 222
T. 937 637 299 
info@canclariana.cat
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/canclarianacultural

 @CanClarianaCultural
 @Can_Clariana
 @canclariana

CC La Sagrera 
“La Barraca“
Martí Molins, 29
T. 933 511 702 
cclasagrera@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/lasagrera

 @cclasagrera
 @CCLaSagrera
 @cclasagrera_labarraca/

Biblioteca Trinitat Vella - 
J.Barbero 
Galícia, 16
T. 937 064 002
b.barcelona.tv@diba.cat
ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/bibtrinitatvella

 @bibtrinitatvella
 @bibtrinitatvella

Casal de Barri  
Torre de La Sagrera
Berenguer de Palou, 64
T. 931 538 381
www.torrelasagrera.cat
info@torrelasagrera.cat

 @TorreLaSagrera
 @TorreLaSagrera
 @torrelasagrera

Casal de Barri Can Portabella
Virgili, 18
T. 935 970 194
informacio@canportabella.cat
www.canportabella.cat/

 @canportabella
 @canportabella_cb

Casal de Barri  
Congrés-Indians
Manigua, 25 - 35
T. 933 513 953
congresindians@bcn.cat
barcelona.cat/casalsdebarri/
congresindians/

 @cbcongresindians
 @congresindians
 @cbcongresindians

Casal de Gent Gran 
Bascònia
Bascònia, 42
T. 933 459 495
casalbasconia@gmail.com i 
infocggbasconia@bcn.cat 

 @cggbasconia

Casal de Gent Gran 
La Palmera
Olesa, 41
T. 933 516 755
gestiopalmera@bcn.cat

 @cgglapalmera

Casal de Gent Gran  
Bon Pastor
d’Ardèvol, 25
T. 933 115 776
cggbonpastor@bcn.cat

 @cggbonpastor

Casal de Gent Gran 
Trinitat Vella
Carretera de Ribes, 85
T. 93 707 70 60
infocggtrinitatvella@bcn.cat

 Casal de Gent Gran  
      Trinitat Vella

 @cggtrinitatvella 

Centre Municipal 
de Cultura Popular 
Can Galta
Arquímedes, 30
T. 933 452 584
cmcpsa@encis.coop
ajuntament.barcelona.cat/
santandreu/centre-cultura-
popular/

 Cmcpsa Can Galta Cremat
 @cmcpsa  
 @cmcpsa 

Can Fontanet
Sant Adrià, 18 
(recinte Fabra i Coats)
T. 932 77 70 12
info@canfontanet.cat
www.canfontanet.cat 

 @canfontanet1
 @CanFontanet  
 @can_fontanet 

Societat Cultural 
i Esportiva La Lira
Coroleu, 15
T. 936 67 62 17
infolalira@scelalira.cat 
www.scelalira.cat

 Societat Cultural 
      i Esportiva La Lira

 @scelalira
 @scelalira

Directori d’equipaments i serveis

CC Navas
Ptge. del Doctor Torent, 1
T. 933 493 522 
ccnavas@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/navas

 @ccnavas
 @NavasCC
 @ccnavas

CC Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
T. 933 119 953 
infoccsa@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/santandreu

 @CentreCivicSantAndreu
 @CCSAndreu
 @ccsantandreu

CC Trinitat Vella
Foradada, 36-38
T. 933 457 016 
cc.barcelonatrinitatvella@
gencat.cat 
ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/trinitatvella/

 @cctrinitatvella
 @CCTrinitatVella
 @cctrinitatvella/

Biblioteca Bon Pastor
Estadella, 64
T. 934 980 216
www.barcelona.cat/
bibbonpastor
b.barcelona.bp@diba.cat

 @bibbonpastor

Biblioteca Ignasi Iglésias 
- Can Fabra
Segre, 24
T. 933 600 550
www.barcelona.cat/
bibcanfabra
b.barcelona.li@diba.cat

 @Bibcanfabra
 @Bibcanfabra
 @Bibcanfabra




