
Del 24/11/2022 al 4/12/2022

Aquesta setmana no et perdis moltes activitats que pots fer a 

prop de casa.

Activitats del Districte de Sant Andreu. Del dijous 24 al diumenge 4 de desembre.



Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

dijous, 24/11/2022

Org: Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Bon astor

18:30 Presentació del llibre "Barcelona, 

una ciutat superbament esportiva"

De Joan Manel Surroca. A càrrec de Juli 

Pernas.

Entrada lliure. Aforament limitat.

c/ Estadella 64

Org: CMPSA Can Galta Cremat

CMCPSA Can Galta Cremat

20:00

19:00 Xerrada-Espectacle: "La culpa 

femenina a la mitologia clàssica"

Es tracta d'una combinació i espectacle amb música i 

dansa on es reflexiona sobre actituds masclistes a la 

mitologia clàssica

C. Arquímedes 30

divendres, 25/11/2022

Org: ASEM CATALUNYA

Biblioteca Ignasi Iglésias Can-Fabra

12:30

11:00 CLUB DE MÚSICA

CULTURA SONOR

Carrer del Segre, 24, planta baixa, 08030 Barcelona

Org: CC Can Clariana Cultural

CC Can Clariana Cultural

21:00

19:00 CANBIEM LA FESTA! – Teatre 

fòrum

Estàs a punt per a la festa? I si la festa en què t'ha tocat 

estar no t'agrada? Les festes poden ser molt diverses i 

divertides, però a vegades estan fetes perquè només 

algunes persones s'ho passin bé. És aquesta la festa 

que volem, o la podem canviar?

La protagonista 

de la nostra història, la Carla, és una noia bisexual que 

sent que ha anat a una festa on ningú l'ha convidat. La 

festa d'una societat que sovint juga a fer-nos triar 

entre dues opcions aparentment incompatibles per 

encaixar-nos en l'ordre establert: platja o muntanya?, 

carn o peix?, home o dona?, heterosexual o 

homosexual? Qui no s'identifica amb cap d'elles, sovint 

s'enfronta a la incomprensió dels qui només conceben 

un món binari.


A càrrec de: Trama 

SCCL
Durada: Entre 90 i 120 minuts
Idioma: 

Català
Espectacle dins del marc del Dia de la No 

Violència de Gènere (25N)

C/ Felip II, 222

Org: Federació de diables de la ciutat de Barcelona

Plaça Can Galta Cremat

21:00

20:00 Septrotada

Cremada de diables en aquest cas infantil amb un ball 

específic

Plaça Can Galta Cremat
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Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

dissabte, 26/11/2022

Org: Nau Bostik

Nau Bostik

22:00

10:00 Jornades de Portes Obertes

Jornada de Portes Obertes de la Nau Bostik durant 

tot el dissabte 26 de novembre de 2022. 
Per una 

banda, es farà una mostra de totes les entitats que 

resideixen a la nau i pintura en directe/Livepainting 

durant tota la jornada. Per altra banda, hi haurà una 

exposició de la història de l'equipament: "Nau Bostik. 

De recinte industrial abandonat a centre autogestionat 

ple de vida", dinamitzada per Globus Vermell. També 

es realitzarà un joc gegant "Surt al carrer" dinamitzat 

per Fronteres Invisibles i Prollema. (També es 

contempla fer petits espectacles dinamitzats per 

Produccions Maria Palomo i un taller de fotografia 

dinamitzat per La Perversa).
També es duran a 

terme 2 xerrades:
- 11h: Quin model de ciutat 

volem? Què hi ha darrere de les obres de l'AVE! 
- 

13h: El model de gestió comunitària a la Bostik. Cap a 

On volem anar?
Es farà un dinar comunitari i un 

karaoke de sobretaula dinamitzat per Madisound. 

Finalment, es realitzarà música de carrer i un concert 

de celebració del 25è aniversari de "Always Drinking 

Marching Band".

C/Ferran Turné, 1-11

Org: Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya i Colla 

Bastonera de Sant Andreu

Cercavila Barri de Sant Andreu

13:00

10:30 Bastonada

Exhibició de Ball de Bastons

Cercavila Barri de Sant Abreu

Org: Casal de Barri Congrés-Indians

Casal de Barri Congrés-Indians

14:00

10:30 Habitar els meus límits

En el marc del Dia Internacional contra la Violència de 

Gènere, aquest taller parteix de la idea del contacte 

amb el cos mitjançant la creació de diferents mapes: 

íntims, afectius, socials i urbans. Es tracta de trobar 

aquestes cartografies invisibles, conèixer els nostres 

desigs i límits amb l’objectiu que les dones puguin 

transformar-se en
agents de canvi, trobant punts de 

fugida i creació per imaginar nous territoris 

d’acció.

Impartit per Laura Settecase, actriu i 

psicopedagoga en arts aplicades, fundadora de 

Trastero de las artes y el projecte Mucha Mujer d’art i 

transformació social.

C/Manigua 25-35

Org: Biblioteques de Barcelona

Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero

12:00

11:00 A la voreta del núvols

Volarem entre els núvols i veurem sortir el sol, 

jugarem amb les papallones i saludarem els ocells. 

Cantarem quan plogui i jugarem amb l'arc de Sant 

Martí, i quan arribi el fred ens abrigarem i gaudirem 

dels suaus i blancs flocs de neu. I quan el sol marxi i 

arribi la nit, i el cel s'ompli de petits estels, somiarem 

que volem amb un globus "A la voreta dels núvols", a 

dalt del cel.

A càrrec de la Companyia Patawa, 

companyia avesada a la sensibilitat creativa que idea, 

produeix i executa espectacles familiars per apropar a 

petits i grans al món de la màgia i de la 

il·lusió.

Edat recomanada: de 0 a 3 

anys.

Entrada lliure

Galícia, 16

Org: Biblioteca Ignasi Iglésias Can Fabra

Biblioteca Ignasi Iglésias Can Fabra

18:30

17:30 Expressa't: Viu el punk-rock 

lliurement!                            

Aquests contes us faran viatjar al súperpoder del punk 

rock i la seva part més instintiva i salvatge. Tot 

acompanyat de música en directe, un petit concert i 

diferents tallers. A càrrec: Andrés Gascón, Elena
  

+de 4 anys                                   

Segre, 24

 - Pàgina 2 - 



Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

diumenge, 27/11/2022

Org: SAT! Teatre

SAT! Teatre

18:30

12:00 Spiralis, Cia. Bool

Circ i moviment. A partir de 3 anys. 
27 de 

novembre
Horari: Dg. 12h i 17.30h
Durada: 50 

min 
Català
Preu: 10€

> Dansa, acrobàcies, 

manipulació d’objectes i escultura
> Una experiència 

sensorial completa, amb moviment, música i poesia 

visual

c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Org: Casa de Granada en Barcelona dentro de los actos de 

las fiestas de La Sagrera y colaboración del Aju

Carpa que dispone el Ajuntament para os 

eventos de las Fiestas de la Sagrera.

15:00

12:00 XII Certamen de Bandas de Música

Actuación de diversas bandas de música de Entidades 

culturales de Barclona y provincia.

Plaza de la Asamblea de Catalunya.

dilluns, 28/11/2022

Org: Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

17:00 X Cicle de cinema i salut mental 

de Sant Andreu

Desfent nusos. Sense ficció. Salut mental i joves 

(converses). A càrrec d'Anna Carrió Llach, Fundació 

Vidal i Barraquer.

Josep Soldevila, 9

Org: Districte de Sant Andreu

Centre Cívic Baró de Viver

18:30

18:30 Consell de barri de Baró de Viver

c. Quito, 8

Organs de participació

  
I durant 
diversos dies...

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
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Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

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

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
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Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

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 masclistes
i, entre totes 

generar estratègies per prevenir-les, eliminar-les i transforma-les 

en accions estètiques, per a la
cerca 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 de
passar-ho pel cos. 

Amb això es promouen habilitats d’autocura, gestió emocional, 

presa de decisions i
empoderament. 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

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 24/11/2022 al 4/12/2022

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

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
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 presencials
Preu 

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
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Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

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

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
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Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

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 novembre
Dg. 16h i 

17.30h
De 6 mesos a 5 anys

Sotabosc
Inspira 

Teatre
19 de novembre
Ds. 16h i 18h
De 0 a 5 

anys

Univers
Engruna Teatre
20 de novembre
Dg. 12h 

i 17h
De o a 2 anys

TALLERS:

ConnexSÓ: musicalitat, 

cos i veu en la relació adult-infant
Taller per a mestres d’Escola 

Bressol, Infantil i Primària
al SAT! Sant Andreu Teatre
14 de 

novembre, 17.30h

Bressol prenatal a través del Hula. Dansa 

Hawaiana per a embarassades
al SAT! Sant Andreu Teatre
21 

de novembre, 17.30h

Som natura
Taller per a famílies
a 

Fabra i Coats: Fàbrica de Creació
25 de novembre, 

17.30h
Edats recomanades: de 2 a 5 anys


c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

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

21:00

19:00
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 60è 

aniversari de la nevada de Nadal de 

1962.

Org: Centre de Documentació de la Sagrera

Espai 30 - Ateneu Sagrerenc

30 fotografies de la nevada de Nadal de l'any 1962.
El dia de la 

inauguració, a les 19 h, es farà la xerrada "La gran nevada i com 

era la Sagrera del 1962".

Carrer d'Hondures, 28-30

Del 18/11/2022 al 2/12/2022

20:00
Concurs de Música Acústica

Org: Espai Jove Garcilaso

Espai Jove Garcilaso

Un total de catorze propostes han passat a les semi-finals del 

Concurs de Música Acústica d'enguany. 
Les semifinals es 

celebren aquest divendres 18 i dissabte 19 a partir de les 

20h.
La final del concurs es farà el proper dissabte 26 de 

novembre a les 20h.


Garcilaso, 103

Del 18/11/2022 al 26/11/2022

12:00

12:00
AÏDA UNA HISTÒRIA D'AMOR 

ETERN

Org: T-Sentit grup de teatre musical

Centre cultural Can Clariana

Basat en l' espectacular musical de Broadway d' Elton John i Tim 

Rice i inspirat en la famosa òpera de Verdi, ens explica la història 

d' amor impossible entre l' esclava núbia Aida i el capità egipci 

Radamès, promès amb la princesa Amneris. Una història d' amor 

a la riba del Nil. Es faran quatre funcions, el 19 de novembre i el 

3 de desembre a les 12.00 i a les 18.00 h.

Carrer Felip II, 222 08027 Barcelona

Del 19/11/2022 al 3/12/2022

20:00

17:00
Godot Engine. Una introducció a la 

creació de videojocs 

Org: ArsGames, projecte resident al Canòdrom.

Canòdrom

Coneixes Godot Engine? És el motor de desenvolupoament de 

jocs de codi lliure que més està creixent en comunitat i 

característiques. Si vols començar a crear els teus propis 

videojocs amb una eina oberta, aquest és el teu taller.

Amb 

el desenvolupador de videojocs i professor universitari Rafa 

Laguna aprendrem a moure’ns per la interfície, treballar amb 

escenes i nodes, programar en el llenguatge de scripting de 

Godot (GDScript), crear interfícies d’usuaris, així com treballar 

amb llibreries i assets de tercers.

Dates: Del 22 al 25 de 

novembre, de 17.00 a 20.00 h

Tallerista: Rafa Laguna.

Concepción Arenal 165

Del 22/11/2022 al 25/11/2022
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Agenda d'activitats del 24/11/2022 al 4/12/2022

20:00

10:00
UNA NUEVA MIRADA

Org: SAGRERA ACTIVA ASSOCIACIO DE COMERCIANTS  / 

ESCOLA MONLAU/ LATIDO DE LAS MARIPOSAS

COMERÇOS DEL SAAC  ASSOCIATS

Es tracte de donar visibilitat el dia 25 de novembre contra la 

violencia de génera mitjançant amb la col·laboració dels alumnes 

de l'escola Monlau amb un cartell que es penjara en els 

aparadors  dels comerços  amb un missatge de valors que se 

esta treballant 

BARRI DE LA SAGRERA

Del 24/11/2022 al 26/11/2022

19:00

18:00
Taller: Cuina de reaprofitament

Org: Cooperativa de consum 30 

Espai 30 Ateneu Sagrerenc

1a part: Xerrada introductòria compartint experiències sobre 

com aprofitar el menjar per no haver de llençar res.

Hondures, 28-30

Del 24/11/2022 al 1/12/2022

19:00

18:00
Taller: Cuina de reaprofitament

Org: Cooperativa de consum 30 

Espai 30 Ateneu Sagrerenc

1a part: Xerrada introductòria compartint experiències sobre 

com aprofitar el menjar per no haver de llençar res.

Hondures, 28-30

Del 24/11/2022 al 1/12/2022

21:00

20:00
Me parece que sufro lo que en mi 

profesión llaman nostalgia, Cia. 

Javier Ara i Enrique López

Org: SAT! Teatre

SAT! Teatre

Dansa contemporània
25 i 26 de 

novembre                                                             
Horari: 

Dv. i Ds. a les 20h
Durada: 60 minuts
Preu: 

16€

Estrena!

Premi SAT! dins el Premi de Dansa de 

l’Institut del Teatre 2021
* Divendres 25: Debat postfunció 

amb la companyia moderat per Júlia Vernet, crítica de 

Recomana.cat


c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona

Del 25/11/2022 al 26/11/2022

22:00

10:00
FESTA MAJOR DE SANT 

ANDREU A LA LIRA

Org: Societat Cultural i Esportiva La Lira 

Societat Cultural i Esportiva La Lira 

El cap de setmana del 26 i 27 de novembre a La Lira hem 

organitzat una sèrie d'activitats al carrer per celebrar la festa 

major del nostre barri; Concerts, visites al refugi, dinar de 

germanor, sardanes! Vine a conèixer l'entitat i les nostres 

seccions. 

C/ Coroleu 15 

Del 26/11/2022 al 27/11/2022

20:00

18:00
Taller de Cuina

Org: Espai Jove Garcilaso

Centre Cívic de Navas

Taller per a joves de 12 a 16 anys on aprendrem receptes 

d’arreu del món amb l’acompanyament de l’equip educatiu de la 

Sala i amb la participació activa de tot el grup de joves que hi 

participin, ja que seran qui decidiran i explicaran a la resta com 

fer les receptes del seu país d’origen.


Passatge del Dr. Torent, 1

Del 29/11/2022 al 13/12/2022
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