
Del 3/11/2022 al 13/11/2022

Aquesta setmana no et perdis moltes activitats que pots fer a 
prop de casa.

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del dijous 3 al diumenge 13 de novembre.



Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

dijous, 3/11/2022

Org: Districte de Sant Andreu

Centre Cívic Navas

18:30 Consell de barri de Navas

Ptge. Dr. Torrent, 1 (amb c. Navas de Tolosa, 312)

Organs de participació

divendres, 4/11/2022

Org: CC Can Clariana Cultural

CC Can Clariana Cultural

20:30
19:00 ADENTRO – Teatre

Un grup de joves actors i actrius dona forma a un 
univers tancat on els murs -físics i emocionals- 
marquen i condicionen les relacions entre les 
persones: els centres d'internament per a estrangers 
(CIEs). En una ciutat sense nom, la mort d'una policia 
en un incident dins d'un CIE crida l'atenció d'una 
periodista que, davant l'opacitat de la investigació 
policial, comença una investigació pròpia a la recerca 
d'un bon titular. Murs interns, externs, prejudicis i tot 
un sistema legal que traspua la marginació i 
deshumanització de les persones. De víctimes a 

  victimaris, d'acusats a acusadors.Després d'un any 
d'investigació i creació teatral, la companyia Arde 
Teatro presenta una obra íntima que posa al centre de 
l'escena els centres d'internament per a estrangers. 
Una obra en dos temps: passat i futur, abans i 

    després... fora i endins. A càrrec de: Arde 
    TeatroDurada: 85 minutsIdioma: Castellà

C/ Felip II, 222

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

20:30
19:00 NO PARLIS AMB ESTRANYS 

De vegades resulta que quan parlem del nostre passat 
més recent ens adonem que en realitat, estem parlant 
del nostre present. De coses que ens estan passant 
ara mateix. De ferides que encara estan 
obertes...Aquesta adaptació de l'obra homònima 
d’Helena Tornero (2013) presenta un mosaic 
d’històries amb el que reflexionar sobre la nostra 
memòria històrica més recent. Un mosaic sobre 
ferides i traumes que encara son presents en la nostra 
societat i que arrosseguem generació rere 

  generació.A càrrec de la Cia Entre Parèntesis

Plaça Robert Gerhard, 3-4. 08030

Org: Societat Cultural i Esportiva La Lira 

Societat Cultural i Esportiva La Lira

19:00 Xerrada Història del Poble Gitano 

En aquesta conferència es tractaran les raons per 
determinar l’origen del poble gitano, la gran diàspora: 
l’arribada a Europa. Es tractaran temes com la 
Walachia i l’esclavitud, o les polítiques en contra del 
poble gitano a Europa abans de l’entrada a la Península. 
A més, també es tracta l’arribada a la península: Paio i 
gitano, l’origen del terme, la llengua Romaní, la gran 
batuda i les polítiques assimilacionistes. L’objectiu de 
les xerrades és fer un recorregut per la història per 
conèixer l’ètnia gitana avui, trencar estereotips i 

 aconseguir noves fites en el camí per l’equitat.Preu 
3  € 4 de novembre a les 19h amb l'Esther Fernández

c/ Coroleu 15
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

dissabte, 5/11/2022

Org: CC Can Clariana Cultural

El punt de trobada s'enviarà uns dies abans de 
l'activitat

13:00
10:30 LA CIUTADELLA. UN JARDÍ 

AMB HISTÒRIA - Itinerari

La Ciutadella és el primer parc públic de Barcelona. El 
  pulmó verd del centre històric.La societat liberal 

del segle XIX anhelava un canvi, lluitava per trencar i 
transformar el record traumàtic i repressiu que 
suposava l'antiga fortalesa. Josep Fontserè ho va 
expressar així: "no enderrocar per destruir, sinó 

  enderrocar per embellir".En aquesta ruta 
històrica, coneixerem els 300 anys del recinte de la 
Ciutadella: des dels seus inicis amb la temuda fortalesa 
borbònica, passant per la seva transformació en jardí 
urbà i descobrint el què va significar l'Exposició 
universal de 1888, el Saturno Park, i d'altres elements 

  que ens permetran arribar a la Ciutadella d'avui. 
  

 A càrrec de: Passejant per BarcelonaDurada: 150 
minuts

.

Org: Comissió De Festivitats i Tradicions de La Torre de La 

Sagrera

Plaça Jardins d'Elx

19:00
17:00 Festa de la Castanyada

Un any més la comissió de festivitats i tradicions de La 
Torre ha preparat la festa de la Castanyada a La 
Sagrera. Aquest any la activitat es desplaça als Jardins 
d'Elx amb la següent activititat:  CONTES DE LA 

 CASTANYADA: què és la festa de Tots Sants,I la nit 
del dia dels morts, que és quan es fa la castanyada, 
contes divertits per descobrir aquesta tradició. 
Espectacle a càrrec de: Albert Estengre. L'Esplai La 
Sagrera i L'Agrupament Escolta i Guia Pau Casals, 
vendran castanyes, cafè i d'altres productes per 
amenitzar la tarda.

Plaça dels Jardins d'Elx, 08027 Barcelona

diumenge, 6/11/2022

Org: Associacio de Modelistas de Sant Andreu / Orient 

Express Modelisme

Circuit Municipal Automodelisme Amsa 
Trinitat

15:00
10:00 CURSA COTXES RADIO 

CONTROL TOT TERRENY 
CIRCUIT MUNICIPAL AMSA 
TRINITAT

2ª Cursa social de cotxes ràdio control escala 1/10. 
Correrán les categories de Short Course, Buggy 2WD 
(tracció trasera) y Buggy 4WD (tracció total). La 
reglamentació podeu trobar-la directament a la pàgina 
del club Amsa Trinitat on també podeu inscriure's o 
venir a veure la cursa.

Paseig Santa Coloma, 79 (dins el parc de la trinitat)

Org: DNíger.cat

Teatre Lluïsos D'Horta. 

20:00
18:30 Concert Benèfic

SWING SWING SWING! Concer del Cor Jove de 
Sentmenat, 

C/Feliu i Codina 7, 080 31 Bartcelona

dilluns, 7/11/2022

Org: Cente Cívic Sant Andreu

Cente Cívic Sant Andreu

18:30 Consell de barri Sant Andreu de 
Palomar

c. Gran de Sant Andreu, 111

Organs de participació
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

dimarts, 8/11/2022

Org: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

17:30 Taller familiar d'iniciació a l'hort 
urbà

A càrrec d'Ester Casanovas. Amb inscripció prèvia a la 
biblioteca o a través del web. A partir de 5 anys. Els 
inscrits han de portar 2 ampolles d'aigua buides: una 
gran i 1 petita.

Josep Soldevila, 9

Org: Xarxa d'Economia Solidària Sant Andre

Biblioteca Ignasi Iglésias

20:00
18:30 “Construint la pau des de la 

Economia Social i Solidària”

Dins del marc de la Tardor Solidària, organitzem una 
xerrada per explicar com els projectes i experiències 
desenvolupades des de la Economia Social i Solidària 
poden construir un món més just i crear mecanismes 
per millorar la situació de les diferents poblacions, 
evitan arribar a conflictes violents, i fins i tot 
estratègies per reduir els conflictes o gestionar els 
conflictes de forma no violenta.

 Carrer del Segre, 24, planta baixa, 08030 Barcelona

dimecres, 9/11/2022

Org: Biblioteques de Barcelona

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

18:30
17:30 L'EXPO IDEAL

En aquest taller ens aproparem a l’obra de l’autor 
Hervé Tullet i aprendrem a construir de forma 
conjunta entre els participants una exposició. Una 
proposta lúdica on, fent servir els colors, les tisores, 
però sobretot la nostra imaginació, els infants podran 

 desenvolupar les seves aptituds artístiques.A càrrec 
de Mont Soler, dissenyadora i llibretera a Pati de 

  llibres: un espai afectiu per a la lectura.Aquesta 
activitat forma part de la Setmana de l'àlbum 

  2022.Per a infants majors de 3 anys.   Cal 

  inscripció prèviaCorreu electrònic: 
 b.barcelona.tv@diba.catTelèfon: 937 064 

 002WhatsApp: 699 85 66 47

Galícia, 16

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

18:00 X Cicle de cinema i salut mental 
de Sant Andreu. Cinefòrum. "La 
aspirante"

Organitzat per la Fundació Vidal i Barraquer i el 
 districte de Sant Andreu.Entrada lliure. Aforament 

limitat.

c/ Estadella 64

dijous, 10/11/2022

Org: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

18:00 Teixint les emocions

Com potenciar el teu benestar emocional. Taller a 
càrrec de Janet Recasens. 

Josep Soldevila, 9

Org: Casal de Barri Congrés-Indians

Casal de Barri Congrés-Indians

21:00
20:00 Tastet de Capoeira

En aquesta trobada es treballaran els elements 
essencials d’aquesta art marcial brasilera. Practicarem 
moviments de defensa i atac, de manera individual i en 
parella. Veurem les acrobàcies més senzilles, com la 
roda i la vertical. Treballarem el ritme amb diverses 
cançons i instruments i finalment es farà una roda de 
capoeira on es posaran en pràctica tots els elements 

 treballats durant el taller.*Apte per a tots els nivells, 
ja que el curs s’adapta a les necessitats i 
característiques de cada persona.

C/Manigua 25-35
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

Org: Festival RBLS

Nau Ivanow

22:30
21:45 Excalibur i altres històries 

d’animals morts 

  SINOPSIBenvingudes i benvinguts a l’Ornitorracó, 
el programa d’entrevistes presentat per la única i 
inconfusible ovella Dolly, acompanyada de la sempre 
curiosa i atenta gossa Laika, arribada directament de 
l’espai. Aquesta nit el programa posa al centre les 
víctimes de la inconsciència i la desconfiança dels 
humans. També hi ha un convidat molt especial i les 
Hermanas Picohueso presenten el seu joc Espoli que 
parla sobre les estructures de poder que generen 
aquestes catàstrofes. Les titelles dirigeixen aquest 
programa que es realitza també de forma instantània, 
davant del públic, perquè entre el Diego, la Lluki, la 
Gal·la i el Marc realitzen, editen, construeixen i 
omplen els escenaris d’aquest documental a temps 

    real.FITXA ARTÍSTICAUna creació 
 d’Hermanas PicohuesoDramatúrgia: Gal·la Peire 

 Camps, Diego Ingold i Lluki PortasDirecció artística: 
 Diego Ingold i Lluki PortasDirecció de producció: 

 Gal·la PeireIntèrprets: Lluki Portas, Diego Ingold, 
Marc Homar i Gal·la 

    Peire.FUNCIONSDijous 10 de novembre a 
les 21.30h a la Nau 

    IvanowENTRADESGeneral: 12   €6 € (13 
 a 20 anys)9    € (21 a 25 anys)*Amb el Carnet 

jove 1€ de descompte en cada preu (afegir codi de 
   descompte: carnetjove)INFORMACIÓ 

    D’INTERÈSDurada: 1.15hIdioma: catalàNo 
 apte per menors de 13 anysGènere: 

 dramàticAquesta obra s’emmarca dins del Festival 
RBLS

Hondures 30

divendres, 11/11/2022

Org: Centre Cívic Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor

20:00
19:00 BIEL HARPER-AURA MAURI 

DUET

El duet format pel pianista Biel Harper i la cantant 
Aura Mauri és un homenatge al món de les emocions i 
les subtileses. A través del joc, la sensibilitat, el risc i la 
forta simbiosi que comparteixen, aquests joves 
ofereixen una experiència única i diferent a cada 
concert; la seva música està viva i traspassa tot idioma 
i estil musical. Durant una hora ens conviden a 
endinsar-nos en un viatge sonor i emotiu, a través de 
cançons populars i del món.

Plaça Robert Gerhard, 3-4. 08030

Org: SAT! Teatre

SAT! Teatre

21:30
20:00 CIRCULA! Tren de creació i 

formació en dansa | Organitza: 
APdC

  Dansa contemporània11 de novembreHorari: 
  20hDurada: 90 minPreu: 16   €L’APdC, en el 

marc de la iniciativa Circula! Tren de creació i 
formació en dansa, proposa un programa doble de 

   dansa contemporània:TradereCia. Laia 
  SantanachCompanyia catalana convidadaDurada: 

    65 minMás allá de la muerteCia. Andrea 
 CarriónProposta de la comunitat murciana 

 seleccionada per l’APdC i el SAT!Durada: 25 
  minPremi CreaMurcia de Artes Escénicas 2021

c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

dissabte, 12/11/2022

Org: SAGRERA ACTIVA ASSOCIACIO DE 

COMERCIANTS

AL CARRER 

16:00
10:00 SORTIDA DEL COMERÇ I 

ENTITATS AL CARRER

Expocicio del comerç associat i entitats del barri a la 
via pública per donar la visibilitat 

CARRER GARCILASO AMB JARDINS D'ELX
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

  
I durant 

diversos dies...

Org: Casal de Barri Congrés-Indians

Casal de Barri Congrés-Indians

13:00
11:00 Frederick - Un conte de tardor

En una família de ratolins, tots treballen preparant 
 l’arribada de l’hivern fred, gris i avorrit. Tots?No, en 

Frederick no treballa com els altres. Quan li pregunten 
per què, ell contesta que sí que treballa: recull raigs de 
sol, colors i paraules... I, efectivament, quan arriba 
l’hivern, en Frederick treu les seves 

  provisions.Sessió de contes a càrrec de la 
narradora Lidia Clua 

C/Manigua 25-35

Curset de sardanes

Org: Foment Sardanista Andreuenc

Can Guardiola 

Curset per aprendre a ballar,comptar i repartir sardanes.

Carrer Cuba n° 2

Del 1/1/2022 al 31/12/2022

Curset de sardanes

Org: Foment Sardanista Andreuenc

Can Guardiola 

Curset per aprendre a ballar,comptar i repartir sardanes.

Carrer Cuba n° 2

Del 1/1/2022 al 31/12/2022

22:30

17:30
Formació Esportiva Fútbol Fútbol 7 
i Fútbol 11.

Org: Club Deportivo Trinidad

Camp de Fútbol Municipal TRINITAT Vella

Femení i masculí. Entre 4 i 18 anys.

Vía Barcino 104

Del 2/9/2022 al 30/6/2023

18:00

16:45
Espai Lliure

Org: Projecte de Dinamització

Camp de Futbol Baró de Viver

 Vine a fer ús del Camp de Futbol.De dilluns a divendres de 
16,45 a 18h.

Cantonada Ciutat Asuncion amb Tucuman

Del 5/9/2022 al 23/6/2023

19:30

18:00
Patinatge Artístic al CEM Trinitat 
Vella

Org: CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC CANYELLES

CEM TRINITAT VELLA

El CPA Canyelles, oferim l’activitat del patinatge artístic sobre 
rodes al CEM Trinitat Vella, per a totes les edats i nivells. Vols 
venir i provar una disciplina artística i passar-ho genial? Truca’ns 
al 616937506 i t’informarem!!!

Via Barcino, 84

Del 6/9/2022 al 27/7/2023

17:30
Espai nadó

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Gaudeix d'una tarda de contes explicats per a nadons i de la 
selecció de llibres de la biblioteca par a les més petites de la casa. 
Activitat familiar. 

Carrer de l'Estadella, 64

Del 13/9/2022 al 20/12/2022
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

20:00

19:00
Dones, Exercicis i Salut

Org: La Sagrera En Femení

Espai 30

Posem en moviment al cos a través del fet de caminar 
acompanyat de música. Realitzarem exercicis molt senzills 
accessibles per totes les dones. Aquesta activitat està 
especialment dirigida per aquelles dones que per situació 
econòmica, motius culturals o religiós, o altres casuístiques no 

  tingui accedeixin a altres espais.ACTIVITAT NO MITXA.

C/ Hondures, 30

Del 27/9/2022 al 26/9/2023

18:30

17:30
Pimeres Lectures

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Club de lectura en veu alta adreçat a nens i nenes de 7 a 9 anys 
que vulguin millorar la comprensió lectora. A càrrec de Martha 
Escudero. Inscripció prèvia. 

Carrer de l'Estadella, 64

Del 28/9/2022 al 30/11/2022

19:00

17:30
Jo, robot? Tastet per endinsar-te al 
món de la robòtica i programació

Org: Canòdrom

Canòdrom

T’agradaria apropar-te al món dels videojocs, programar un 
robot o convertir fruites en un instrument musical (sí, això últim 
també)? Aprèn-ne utilitzant eines com l’Scratch, els MakeyMakey, 

  els mBot o l’Arduino, juntes o per separat.Descobreix la 
programació i la robòtica d’una manera diferent. Cada dijous, fes 

  un tastet i endinsa’t al món de la robòtica i la programació.- 
 Scratch: introducció a la programació per blocs.- 

 MakeyMakey:  la unió entre la programació i el món real.- 
Mblock + Mbot: programem el nostre robot per a resoldre 

 situacions quotidianes.- Arduino: programació i creació d’un 
   prototip electrònic.Taller gratuït. Dirigit a infants d’entre 9 

 a 11 anys.Tots els dijous del 29 de setembre a l'1 de desembre

Concepción Arenal 165

Del 29/9/2022 al 1/12/2022

12:30

10:30
Autocura per a dones que volen 
millorar les seves relacions: Teatre 
de les oprimides

Org: PIAD Sant Andreu (Ajuntament de Barcelona)

Centre Cívic Bon Pastor . 

El taller permet mitjançant el Teatre de les Oprimides, identificar 
 les diferents violències masclistesi, entre totes generar 

estratègies per prevenir-les, eliminar-les i transforma-les en 
 accions estètiques, per a lacerca d'estratègies col·lectives que 

ens enforteixin en el camí de la transformació personal i 
 social.La manera més adequada d’interioritzar quelcom i sentir-

 ho és a partir de la vivència i la pràctica depassar-ho pel cos. 
Amb això es promouen habilitats d’autocura, gestió emocional, 

 presa de decisions iempoderament. Treballarem i 
compartirem estratègies que ens permetin apropar-nos a espais i 
vides lliures de violències.

Pl Robert Gerhard, 3

Del 30/9/2022 al 2/12/2022

 - Pàgina 6 - 



Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

13:00

12:00
Visites informatives a l'espai 
sensorial

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Tots els dissabtes, de 12h a 13h. Sessió informativa. Amb 
  inscripció prèvia. Aforament limitat.Explicació i visita a 

  l’espai sensorial de la biblioteca.Es tracta d’un espai 
innovador amb dispositius, mobiliari i elements per viure la 
lectura de manera inclusiva i vivencial i també per a usuaris amb 

  necessitats especials.Les sales sensorials afavoreixen 
l’atenció i el benestar amb materials i dispositius electrònics que 
juguen amb el so, la llum o la vibració. És un entorn dissenyat 
especialment per a l’estimulació sensorial i que permet adequar 
els estímuls, controlar el soroll, la il·luminació o la 

 temperatura.Es tracta d’un espai agradable, segur i accessible 
des d’un punt de vista físic i cognitiu, que afavoreix l’atenció i 
promou l’exploració, el plaer i els sentiments de benestar servint-

  se de diversos dispositius i materials.L’objectiu d’aquest 
espai sensorial és, d’una banda, fer accessible la biblioteca a 
persones amb desordres sensorials i, de l’altra, iniciar un 

 projecte de foment de la lectura vivencial i innovador.Creiem 
en el potencial d’una sala sensorial dins la biblioteca, tant en el 
vessant d’innovació de la dinamització de la lectura, com en el de 
millorar l’accessibilitat i fer de les biblioteques espais més 

  inclusius.Oferim la sala per a ús individual i també per a 
projectes comunitaris.

Carrer de l'Estadella, 64, 08030 Barcelona

Del 1/10/2022 al 17/12/2022

13:00

12:00
Visites informatives a l'espai 
sensorial

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor

Tots els dissabtes, de 12h a 13h. Sessió informativa. Amb 
  inscripció prèvia. Aforament limitat.Explicació i visita a 

  l’espai sensorial de la biblioteca.Es tracta d’un espai 
innovador amb dispositius, mobiliari i elements per viure la 
lectura de manera inclusiva i vivencial i també per a usuaris amb 

  necessitats especials.Les sales sensorials afavoreixen 
l’atenció i el benestar amb materials i dispositius electrònics que 
juguen amb el so, la llum o la vibració. És un entorn dissenyat 
especialment per a l’estimulació sensorial i que permet adequar 
els estímuls, controlar el soroll, la il·luminació o la 

 temperatura.Es tracta d’un espai agradable, segur i accessible 
des d’un punt de vista físic i cognitiu, que afavoreix l’atenció i 
promou l’exploració, el plaer i els sentiments de benestar servint-

  se de diversos dispositius i materials.L’objectiu d’aquest 
espai sensorial és, d’una banda, fer accessible la biblioteca a 
persones amb desordres sensorials i, de l’altra, iniciar un 

 projecte de foment de la lectura vivencial i innovador.Creiem 
en el potencial d’una sala sensorial dins la biblioteca, tant en el 
vessant d’innovació de la dinamització de la lectura, com en el de 
millorar l’accessibilitat i fer de les biblioteques espais més 

  inclusius.Oferim la sala per a ús individual i també per a 
projectes comunitaris.

Carrer de l'Estadella, 64, 08030 Barcelona

Del 1/10/2022 al 17/12/2022

18:30

17:30
Latino Min

Org: Hydra associació 

Centre cívic Bon Pastor 

Taller de ball per a nens

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona 

Del 1/10/2022 al 23/6/2023
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

20:00

19:00
Salsa, bachata y merengue 

Org: Hydra associació 

Centre cívic Bon Pastor 

Curset de ball per adults

Plaça de Robert Gerhard, 3, 08030 Barcelona

Del 1/10/2022 al 23/6/2023

19:00

18:00
EXTRA, EXTRA!

Org: Pla de Barris

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

EXTRA, EXTRA! ofereix un conjunt d’activitats extraescolars 
artístiques, culturals, científiques i de noves tecnologies 

  adreçades a infants i adolescents entre els 6 i els 14 anys.Les 
activitats són gratuïtes per a les famílies durant els cursos 2022-

 2023 i 2023-2024.El programa es duu a terme a escoles, 
instituts, centres cívics i biblioteques dels barris del Pla de 

  Barris.Les activitats que trobareu a la Biblioteca Trinitat 
  Vella – J. Barbero són:I tu, què t’expliques?: Taller de 

creació literària per a joves de 10 a 11 anys (5è i 6è de 
  Primària).I tu, què t’expliques?: Taller de creació literària 

  per a joves de 12 a 13 anys (1r i 2n de l’ESO).Cal inscripció 
  prèvia.Més informació: 633 434 923 · 

inscripcions@meseducacio.coop

Galícia, 16

Del 3/10/2022 al 19/6/2023

19:30

18:30
INICIACIÓ ESPORTIVA

Org: PROJECTE DE DINAMITZACIÓ

PÈRGOLA ESPORTIVA

Jocs i diferents pràctiques esportives.

C/ CLARIANA 46

Del 6/10/2022 al 22/6/2023

18:30

17:30
ESCOLA DE FUTBOL

Org: PROJECTE DE DINAMITZACIÓ

Pèrgola Esportiva

Entrenament de futbol sala.

C/ Clariana 46

Del 6/10/2022 al 22/6/2023

19:30

18:30
INICIACIÓ ESPORTIVA

Org: PROJECTE DE DINAMITZACIÓ

PÈRGOLA ESPORTIVA

Jocs i diferents pràctiques esportives.

C/ CLARIANA 46

Del 6/10/2022 al 22/6/2023

20:00

17:00
Barreres digitals: IA + ART per a 
l’ACTIVISME

Org: Canòdrom

Canòdrom

No tenir accés de qualitat a Internet significa estar exclòs de la 
societat. Tant si ens agrada com si no, tot està digitalitzat: des 
dels deures escolars, fins els tràmits amb l’Administració. Els 
relats oficials resen que el futur i la innovació es basen en la 
digitalització i l’agilització de la vida, però els moviments socials 
alerten del contrari: un gir unidireccional cap a la digitalització 

  deixa enrere moltes persones.Bernat Cuní explora en 
aquesta instal·lació les múltiples narracions al voltant de l'accés a 
Internet i la bretxa digital. En aquesta peça veiem imatges de 
Barcelona a través de dues òptiques: la de la innovació com a 
solució dels problemes de la nostra societat, i la de les 
conseqüències de la innovació per la vida de les 

  ciutats.Aquesta instal·lació parteix del programa pilot Xarxa 
Oberta de Barris del Canòdrom, un projecte de l’entitat EXO 
(Expansió de Xarxa Oberta) i Canòdrom per donar resposta a la 
falta d’Internet de qualitat que pateixen famílies de barris 

   limítrofs al Canòdrom.Horari de visita:- De dilluns a 
 divendres, de 17.00 a 20.00 h.- Del 11 d'octubre al 16 de 

novembre. Accés lliure.

Concepción Arenal 165

Del 11/10/2022 al 16/11/2022
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

19:30

18:30
MUSICAL DEL BARRI FAMILIAR: 
MATILDA - TALLER

Org: CC Can Clariana Cultural

CC Can Clariana Cultural

Ara és el moment on les famílies agafeu protagonisme! Infants, 
pares, mares, tietes, avis… Tothom hi és és benvingut/da! El 
projecte culminarà al juny amb una mostra final on també 
participaran diverses entitats vinculades a Can Clariana i al barri 

  de Congrés-Indians. Sumeu-vos al musical del barri!Infants a 
 partir de 1r de primària. Només inscripcions presencialsPreu 

adult: 39,78   €Preu Infant/jove: 24,87€Tots els dimecres de 
18.30 a 19.30h

C/ Felip II, 222

Del 26/10/2022 al 14/6/2023

18:30

17:30
En Joan sense por i la casa 
encantada, Cia. La Roda 
Produccions

Org: SAT! Teatre

SAT! Teatre

 Teatre musical. A partir de 4 anys. 29 i 30 d’octubre i 1, 5, 6 i 
 12 de novembreHorari: Ds. 17.30h i Dg. i festius 12h i 

   17.30hDurada: 60 min CatalàPreu: 10  €ESPECIAL 
  HALLOWEEN> Fantasmes, monstres, malediccions, música, 

 balls i molta diversió!> La nova, divertida i terrorífica aventura 
de La Roda

c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 29/10/2022 al 12/11/2022

11:30

10:00
Comunica de forma ètica

Org: Canòdrom

Canòdrom

Des que tenim una idea fins que la difonem, la comunicació ètica 
vetlla per estar en sintonia amb drets digitals fonamentals. 
Llençat a un canvi de paradigma comunicatiu qualitatiu, 
transformador i respectuós. Perquè l’ètica travessi el què, qui, 

  quan i com de la nostra comunicació.La creadora de 
projectes i continguts de Cultura Lliure per a la Innovació Social 
Digital Rita Barrachina ens acompanya en aquest curs de cinc 
sessions en les revisem l’estat de l’ecosistema digital, aprenem 
com crear continguts digitals respectuosos, llicenciar els béns 
comuns digitals, difondre en mitjans socials federats, així com 
analitzar qualitativament la comunicació d’un 

    projecte.Tallerista: Rita Barrachina.Dates: 2, 9, 16, 23 i 
30 de novembre.

Concepción Arenal 165

Del 2/11/2022 al 30/11/2022

14:30

12:30
Decidim: aprèn des de zero

Org: Canòdrom

Canòdrom

Decidim és una plataforma de participació ciutadana, de 
tecnologia lliure i segura, amb totes les garanties democràtiques. 
Destaca per la seva implementació en termes tant locals com 
globals: des de l’Ajuntament de Barcelona, Helsinki o la Ciudad 
de México, fins a iniciatives com SomEnergia, LaFede o la FAVB. 

  Vols posar-la en pràctica?Al Canòdrom proposem una 
formació de quatre sessions sobre Decidim destinades a 
personal tècnic encarregat de gestionar una plataforma de 
participació amb Decidim, tècniques de participació o persones 
encarregades de gestionar i administrar una instància de Decidim 
amb enfocament aplicat, pràctic i resolutiu, des d’un nivell bàsic i 
introductori. Explicarem els espais participatius i els components, 
el funcionament i les potencialitats de la plataforma. Mai la 

  democràcia havia estat tan real.3, 10, 17 i 24 de novembre, 
de 12:30 a 14:30 h

Concepción Arenal 165

Del 3/11/2022 al 24/11/2022
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

14:00

10:00
CURS "TREBALLANT 
ENDIGITAL"

Org: ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES

CASAL TORRE SAGRERA

Es tracta d’un curs d’iniciació a les competències TIC, per iniciar 
el procés d’apertura cap a la  digitalització i adquirir un nivell de 
comprensió bàsic (entendre la lògica de la xarxa, aprendre a 
navegar, conèixer les XXSS i aplicacions disponibles...). L’objectiu 
es assentar les bases conceptuals per poder treballar 

 posteriorment les habilitats digitals. 

Carrer de Berenguer de Palou, 64-66, 08027 Barcelona

Del 3/11/2022 al 9/11/2022

21:00

17:00
Exposició - 40 anys de Foc a La 
Sagrera

Org: Torre de La Sagrera i Drac, Diables i Gegants de La Sagrera

Torre de La Sagrera

Exposició en motiu del 40è aniversari de Drac, Diables i Gegants 
de La Sagrera. Recorre amb nosaltres a través d'imatges el 
recorregut al llarg dels anys de la cultura del foc al nostre barri.

Carrer Berenguer de palou 64-66

Del 5/11/2022 al 30/11/2022

20:00

17:00
JOC DEL MARRO

Org: SAGRERA ACTIVA ASSOCIACIO DE COMERCIANTS

ITINERANT PER AL BARRI

Es tracta de fer que els nens i nenes del barri vagin per els 
comerços associats per trobar el marro en el escaparats .que no 
tenen res a veure amb l'activitat del comerç .

LA SAGRERA

Del 7/11/2022 al 2/12/2022

19:00

17:30
MEMÒRIA DE LA SAGRERA

Org: Comissió d'historia i patrimoni de La Torre de La Sagrera

Torre de La Sagrera

Presentació dels vídeos enregistrats per la comissió d'història i 
patrimoni l'any 2018 on  quatre persones ens expliquen com era 
la vida al barri no fa tant temps, històries del refugi,  del dia a dia, 
de la festa major, les fàbriques... Testimonis que mantenen viva la 

 memòria i  que ens mostraran la realitat d'un temps passat.  

Carrer Berenguer de Palou 64-66

Del 8/11/2022 al 5/11/2022

20:30

18:00
Els teus Streamings, amb OBS

Org: Telenoika, projecte resident al Canòdrom.

Canòdrom

La gravació i retransmissió de continguts en directe ha vingut per 
quedar-se. T’agradaria aprendre a fer streamings amb una eina 

  lliure i de codi obert?En aquest taller amb Marcello 
Nardone aprenem a utilitzar OBS (Open Broadcaster Software) 
per a retransmetre esdeveniments en temps real. La formació 
pretén proporcionar els coneixements necessaris sobre com 
retransmetre una bona imatge i àudio tant per a activitats 
presencials com en línia, així com quines connexions són 
necessàries per rebre senyals de càmeres i micròfons externs. 
  

Dates: del 8 a l'11 de novembre, de 18.00 a 20.30 
  hTallerista: Marcello Nardone.

Concepción Arenal 165

Del 8/11/2022 al 11/11/2022
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Agenda d'activitats del 3/11/2022 al 13/11/2022

18:30

16:00
Festival elPetit

Org: SAT! Teatre

SAT! Teatre

elPetit, el Festival Internacional d’Arts per a la primera infància, 
 torna al SAT!Un any més, elPetit surt del seu cau per acostar 

les Arts en viu a la primera infància (0-5). Un Festival que 
reivindica la importància de viure experiències artístiques en viu 
en els primers anys de vida, per alimentar la curiositat, l’esperit 
crític, la creativitat, la comunicació i el joc del públic més petit…i 

  no tan petit!Al SAT! podrem gaudir de tres espectacles i, a 
més, acollim tres tallers per a públics 

    diferents.ESPECTACLES:Hvad er det? (Què és això?) 
 

  Aaben Dans (Dinamarca)13 de novembreDg. 16h i 
     17.30hDe 6 mesos a 5 anysSotaboscInspira Teatre19 

  de novembreDs. 16h i 18hDe 0 a 5 
     anysUniversEngruna Teatre20 de novembreDg. 12h i 
     17hDe o a 2 anysTALLERS:ConnexSÓ: musicalitat, 

 cos i veu en la relació adult-infantTaller per a mestres d’Escola 
  Bressol, Infantil i Primàriaal SAT! Sant Andreu Teatre14 de 

  novembre, 17.30hBressol prenatal a través del Hula. Dansa 
  Hawaiana per a embarassadesal SAT! Sant Andreu Teatre21 

    de novembre, 17.30hSom naturaTaller per a famíliesa 
 Fabra i Coats: Fàbrica de Creació25 de novembre, 

  17.30hEdats recomanades: de 2 a 5 anys

c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 13/11/2022 al 25/11/2022
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