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Centre cívic Baró de Viver

CASALS OBERTS D’ARTS ESCÈNIQUES		
Juliol							
Vine a provar un casal d’estiu ben diferent! Un casal ple de dansa, expressió corporal, maquillatge, teatre, màgia, perruqueria,
titelles, caracterització, comedia dell’arte, escenografia, guions
i performances. També pujarem a l’escenari perquè tothom vegi
que som uns artistes!

TAST DE TALLERS!					
Setembre Dissabte 19					
Abans de començar el curs, un cop més, et donem l’opció de tastar
els nostres tallers perquè acabis de decidir a quin et vols apuntar.
Recorda’t de fer la teva inscripció a partir del dia 7 de setembre al
Centre Cívic, les places són limitades i les adjudiquem per ordre
d’arribada!

Centre cultural Can Fabra				
1R FABRESTIU. ACTIVITATS D’ESTIU			
PER A INFANTS I JOVES				
Dates: els dimarts 7, 14 i 21 de juliol.
Horari: de 17.30 a 20.30 h					

Ideesmagistrals.blogspot.com
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Un munt de propostes engrescadores per trencar amb la calor de
l’estiu i fer volar la imaginació i la creativitat amb jocs, tallers, circ,
còmics, danses, cançons, música i gastronomia. Per a infants i
joves de 0 a 14 anys. Més informació als telèfons 93 256 61 45/46
Lloc: Plaça de Can Fabra
Ho organitza: Centre Cultural Can Fabra, Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra, Amics de la Fabra i Coats, 1001-Associació Catalana
de Tintinaires, Les Nòmades, Harmonia de Palomar.
Nota: En cas de pluja les activitats es realitzaran entre l’Auditori del
Centre Cultural Can Fabra i l’Espai Josep Bota de la Fabra i Coats
i s’adaptaran a les necessitats de l’espai.

Les inscripcions són presencials. Les places són limitades i es realitzaran per ordre d’arribada. El pagament es realitzarà en efectiu al
moment de la inscripció. No es fa reserva de places. Si el curs s’anul·la
per falta d’inscripcions, es farà el retorn de l’import pagat del curs.
Un cop iniciat el curs, no hi ha devolució de l’import de la matrícula

JUGANT A LA PLAÇA					
Dimarts i dijous de juliol de 18.30 a 20h
Preu: Gratuït						

Casal de barri Congrés-Indians			
ESPECTACLE INFANTIL DE TEATRE I TITELLES:
“BIBLIOTECA TROPICALIS”				
Dissabte 4 de juliol a les 12 h
Preu: 3 €. Adults i infants. Els nens menors de 6 anys no paguen

Aforament limitat. Es recomana comprar entrada anticipada el
mateix dia a partir de les 10 h
Un peix pallasso, apassionat per la literatura marina, es veu de cop
i volta immers en una aventura en un mar desconegut.
A càrrec de: Companyia Puça Espectacles
Ho organitza: Casal de barri Congrés-Indians

Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu
Horari d’inscripcions al taller:
Dies del 16 al 23 de juny juny de 2015 de 17 a 20h		

A l’estiu ens ve de gust sortir al carrer i a les places per jugar.
Durant unes setmanes els jocs tradicionals clàssics esdevindran
els autèntics protagonistes de la programació d’estiu de Can Galta
Cremat. Jocs de tot tipus: d’habilitat, de cooperació, de cucanya,
de diferents indrets del món, o que s’autoconstrueixen ... tots ells
de regles simples i amb una gran dosi d’imaginació. Tots els dimarts
i dijous del mes de juliol. T’hi apuntes?
Les activitats es desenvoluparan a la plaça de Can Galta Cremat
Lloc: plaça de Can Galta Cremat (entre els carrers Bolívia i Capmany)
Organització: Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu,
Can Galta Cremat
Observacions: Activitat familiar oberta a tothom

TAST DE DANSES					
Dia i hora: Dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 18 a 19.30h
Preu: 4.5€						
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Taller de tres sessions per aprendre els balls tradicionals catalans
més importants com la bolangera, el ball pla, el ball de nans, el
ball de gitanes, el ball de cercolets,..
Observacions: infants a partir de 7 anys
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Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra			
BESTIOLARI DE JOANA RASPALL			

Centre cívic Trinitat Vella				
“PINTA’M UN CONTE”					
Dimecres 1 de juliol a les 17:30h
Preu: Gratuït						
Cia. Adriana Asegurado
Vet aquí una vegada un espectacle per gaudir amb tota la família.
Vine a sentir històries, contes i rondalles que faran que t’ho passis
d’allò més bé!
Espai Foradada						

Biblioteca Bon Pastor					

Dimarts 7 de juliol a les 18h
Preu: Gratuït						
Taller d’il·lustració d’animals a càrrec d’Anna Clariana
A partir de 5 anys
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
Lloc: Plaça Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Col·labora Pagès Editors

EI! FEM UN CÒMIC O QUÈ?				
Dimarts 14 de juliol a les 18h
Preu: Gratuït						
Taller de dibuix a càrrec de Dani Gómez
A partir de 9 anys.
Places limitades
Lloc: Plaça Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

ATREVEIX-TE AMB ELS LLIBRES: CIRC		

SUPERHEROIS DE FESTA MAJOR			

Dimarts 14 de Juliol 18.30h
Activitat gratuïta						

Dimarts 21 de juliol a les 18 h
Preu: Gratuït						

Apropa’t a la lectura d’una manera divertida, la Merche Ochoa ens
ensenyarà tot el que el tenen en comú Circ i llibres		

Taller creatiu a càrrec de Gina Portillo
A partir de 7 anys
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
Lloc: Plaça Can Fabra
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra			
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ESTIU DE CÒMIC: SUPERHEROIS A LA BIBLIOTECA

LLETRA PETITA. EL RACÓ DELS PARES. QUÈ LLEGIM?

Dates: 2, 9 i 16 de juliol a les 18.30h				

Divendres 3 de juliol a les 17h.
Gratuït.							

Lloc: sala infantil de la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
Observacions: A partir de 7 anys. Cal inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
A càrrec de Gina Portillo
Dijous 2. Wonder woman, Spiderman, Batman, Superlópez, Dona
Meravella…quants superherois coneixes?
Dijous 9. Busca i troba el teu superpoder i després inventa el nom
que millor combini.
Dijous 16. Ja som experts. Anem a descobrir herois desconeguts
i salvem el món tots plegats.

Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet		
LLETRA PETITA. EL RACÓ DELS PARES.		
PRIMERES PASSES.					
Divendres 5 de juny les 17:30h.
Gratuït.							
Teixint les emocions: el menjar, a càrrec de Janet Recassens.
Com podem ajudar els nostres menuts a anar-se adaptant als canvis en l’alimentació? Parlarem del llibre “Mi niño no me come” del
pediatra Carlos González on l’autor defensa la diferència individual
de cada nadó.Activitat adreçada a mares i pares amb nens de 0 a
3 anys. Els assistents hauran de portar una tovallola per estar amb
els nens/es a terra. Biblioteca La Sagrera.

LLETRA PETITA. EL RACÓ DELS PARES. PRIMERES
PASSES. XERRADES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA.
Divendres 26/06/15 a les 17h.
Gratuït.							
Adéu al bolquer i al xumet, a càrrec de Patricia Gómez psicòloga i
màster en paidopsiquiatria i psicologia de la infància i adolescència.
Xerrada adreçada a mares i pares amb nens de 2 a 5 anys. Resolució
de dubtes i preguntes al final.
Biblioteca La Sagrera i ZIAP la Sagrera, centre de psicologia i logopèdia.
				

Presentació de contes per nens/es de 0 a 3 anys: agafa bones
idees per les lectures d’estiu! A càrrec de Mariona Mas, de Los
Cuentos de Bastian.
Xerrada adreçada a mares i pares amb nens a partir de 2 anys.
Biblioteca La Sagrera i Los Cuentos de Bastian.

LLETRA PETITA. EL RACÓ DELS PARES.		
PRIMERES PASSES.					
Divendres 4 de setembre a les 17:30h.
Gratuït.							
Teixint les emocions: les rebequeries, a càrrec de Janet Recassens.
Quines són les causes que provoquen una rebequeria en els més menuts? Com els podem ajudar perquè se’n surtin sense angoixar-los
encara més? Què va aprenent un infant cada cop que aconsegueix
el que demana amb d’una rebequeria? Activitat adreçada a mares i
pares amb nens de 0 a 3 anys. Els assistents hauran de portar una
tovallola per estar amb els nens/es a terra.
Biblioteca La Sagrera.

LLETRA PETITA. EL RACÓ DELS PARES. PRIMERES
PASSES. XERRADES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA.
Divendres 18 de setembre a les 17h.
Gratuït							
Fomentar el gust per la lectura entre els petits de casa.
Xerrada adreçada a mares i pares amb nens de 2 a 5 anys. Resolució
de dubtes i preguntes al final.
Biblioteca La Sagrera i ZIAP la Sagrera, centre de psicologia i
logopèdia.
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LLETRA PETITA.					
Dimecres 30 de setembre a les 18h.
Gratuït							
Contes a la mà, càrrec de Gina Clotet.
A partir de 5 anys.
Biblioteca La Sagrera.					

CINEMA A
LA FRESCA

CINEMA A LA FRESCA

Centre cívic Bon Pastor				
Projecció gratuïta, a la Plaça Robert Gerhard, núm. 3, de pel·lícules
a l’aire lliure destinades a un públic familiar i juvenil durant el mes
de juliol.
Per a més informació, trucar al 93.314.79.47.

Espai jove Garcilaso					
AQUEST ESTIU TU TRIES LA PEL·LI!			
Dijous 23 de juliol a les 22 h al carrer.
Tu pots triar la pel·li de cinema a la fresca de l’Espai Jove; cal
que entris a la pàgina web de l’Espai Jove Garcilaso i facis la
teva votació. I si tens alguna proposta, envia un correu electrònic
a audiovisualsgarcilaso@gmail.com abans del 24 de juny.

JOVES
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Centre cívic Baró de Viver				
Juliol

FRANJA JOVE. CASALS D’ARTS ESCÈNIQUES.
T’apassionen les arts escèniques? Saps que hi ha darrera d’un
espectacle? Tens ànima d’artista? Vine aquest estiu a fer lluir la
teva creativitat al Casal d’Arts Escèniques Jove. Cada setmana
gaudireu dels diferents llenguatges escènics: interpretació, dansa,
circ, expressió corporal, escenografia, vestuari. Amb totes aquestes
eines creareu el vostre propi espectacle. Acceptes el repte?
Setembre. Dissabte 19

TAST DE TALLERS!					

Els capvespres d’estiu es converteixen en l’espai de trobada per a
joves i adults. Jocs de taula a l’aire lliure diferents i molt originals
perquè no paris de jugar en tota la tarda. Et podràs trobar amb els
teus amics i compartir o conèixer nous jocs de taula.
Observacions: Cal inscripció prèvia

Espai Jove Garcilaso					

Abans de començar el curs, un cop més, et donem l’opció de tastar
els nostres tallers perquè acabis de decidir a quin et vols apuntar.
Recorda’t de fer la teva inscripció a partir del dia 7 de setembre al
Centre Cívic, les places són limitades i les adjudiquem per ordre
d’arribada!

IV GALA DELS GARCIS					

Centre cívic Bon Pastor				

Un escenari de gala pels nominats i guanyadors del Garci. Una gala
on els joves són els actors i les actrius premiats de la nit, i on es
mostraran els projectes més destacats d’adolescència i joventut
d’aquest curs 2014-2015. Per reservar entrada: lagaladelsgarci2015@gmail.com

TALLER DE PASTISSERIA CREATIVA.			
T’agraden els pastissos? En aquest taller aprendràs l’art de decorar-los de forma creativa i innovadora. Activitat gratuïta dirigida a
joves de 12 a 16 anys. Places limitades.
Per a més informació, trucar al 93.314.79.47

Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu
FRESCAJOCS						
Dia i hora: Dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 20.30 a 22h
Preu: Gratuït						

9 de Juliol a les 19h al SAT					

“AQUÍ T’ESCOLTEM”					
Un espai d’escolta i acompanyament per compartir emocions i
eines per al creixement personal, en grup o individualment, per a
noies i nois de 12 a 20 anys.
A l’”Aquí t’escoltem” hi trobaràs:
Servei d’atenció individual i confidencial:
Et sents identificat amb això?
Tinc un mal dia i necessito parlar amb algú, estic angoixat, estic
fet un embolic, em sento desanimada, necessito un canvi i no sé
per on començar, em preocupa el sexe, l’amor, la parella... Doncs
pots demanar hora a l’”Aquí T’escoltem”!
Quan i on? Dilluns i dijous de 16:00-20:00h, i els dimecres de 10:0012:00h. Demana cita prèvia per mail o a l’Espai Jove Garcilaso.
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Tallers i activitats en grup:
Kick Boxing Intensiu
Tots els dilluns i dimecres de juliol de 18:00-20:00h. (9 sessions)
Vols aprendre tècniques professionals de Kick Boxing a un nivell
inicial? Millorar les teves habilitats físiques i mentals? Conèixer que
significa realment la concentració? A més de conèixer-te millor a
tu mateix@ i altres joves de a teva edat? Aquest és el teu taller!
Taller gratuït! Cal inscripció prèvia, places limitades!
Informa’t a: Garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat o vine a l’Espai
Jove Garcilaso.

Setmana del 29 juny al 3 de juliol 				
– Tastets de Tallers: cada tarda del 29 de juny al 3 de juliol de
17:00-20:00h. Prova diferents activitats relacionades amb l’Intercanviador i organitzades pels mateixos joves: Malabars, teatre,
màgia, ball “Just Dance”, intercanvi i d’idiomes, BodyArt (maquillatge corporal), manualitats... informa’t de què s’ofereix cada dia.
Activitats obertes, sense inscripció.
– Anem per feina: dimarts 30 de juny de 17:00-20:00h. Cal inscripció
prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)
– Kick Boxing: dimecres 1 de juliol de 18:00-20:00h. Cal inscripció
prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)
– Videofòrum: dijous 2 de juliol de 18:00-20:00h. Debats d’actualitat. Activitat oberta, sense inscripció.

“Anem per feina”
Tots els dimarts del 30 de juny al 28 de juliol de 17:00-20:00h. (5
sessions)
Viure i veure de prop noves experiències vitals i laborals. Ens passejarem per la realitat diària d’alguns dels oficis i formes de subsistir que tenim al barri. Prova-ho en la teva pròpia pell i guanya
en experiències.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia, places limitades.
Edat: de 14 a 18 anys.
informació a: l’Intercanviador Jove (primera planta EJ Garcilaso) garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat / intercanviador@espaijovegarcilaso.org
Més informació a: garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat o al mail
consulta_aquitescoltem@bcn.cat
facebook.com/aqui.tescoltem / twitter.com/Aquitescoltem

INTERCANVIADOR JOVE				
ESPAI DE TROBADA
De dilluns a divendres, 16:00-21:00 h.
Espai d’accés lliure, obert i participatiu per estar a gust i conèixer
gent. Amb el carnet de l’Espai Jove, sense inscripció. Situat a la
primera planta amb:
Zona de treball en grup: per estudiar, fer els deures, parlar, amb
connexió wi-fi.
Pista de jocs: ping-pong, futbolí, jocs de taula, torneigs.
Chill out: un espai per relaxar-se, passar-ho bé, escoltar música,
compartir.
Mediateca: sala de projecció. Proposa música o pel·lícules! Pots
venir amb més amics.
ACTIVITATS PER SETMANES
Si vols participar en activitats en grup, cada setmana tens més d’una
opció! Totes les activitats són gratuïtes per a joves a partir de 12 anys.
Inscripcions: del 15 al 30 de juny a la planta 1 de l’Espai Jove.

Setmana del 6 al 10 de juliol
– Kick Boxing: dilluns 6 i dimecres 8 de juliol de 18:00-20:00h.
Cal inscripció prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí
T’escoltem)
– Anem per feina: dimarts 7 de juliol de 17:00-20:00h. Cal inscripció
prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)
– Torneig de Ping Pong: dimecres 8 de juliol a partir de les 16:00h.
Edats de 12 a 35 anys. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia.
Dijous 9 de juliol: l’Espai Jove romandrà tancat degut a la “V Gala
dels Premis Garci” (Al SAT! Teatre).
– Mulla’t!: Divendres 10 de juliol a partir de les 16:00h, jocs d’aigua
a la plaça Virginia Woolf, davant de l’Espai Jove. Activitat gratuïta,
amb inscripció prèvia.
Setmana del 13 al 17 de juliol
– Campus “Summer Sing”: cada tarda del 13 al 17 de juliol de
18:00-20:00h. T’agrada el Karaoke? T’atreveixes a cantar o ballar
en directe? Aquest grup serà una oportunitat per compartir estils,
artistes, posar a prova la teva vergonya i aprendre amb allò que
més t’agrada: la música.
– Kick Boxing: dilluns 13 i dimecres 15 de juliol de 18:00-20:00h.
Cal inscripció prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí
T’escoltem)
– Anem per feina: dimarts 14 de juliol de 17:00-20:00h. Cal inscripció
prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)
Setmana del 20 al 24 de juliol
– Campus “Flash Mob”: cada tarda del 20 al 24 de juliol de 17:0020:00h. Si el ball és el que t’agrada, aquest és el teu grup! Prepararem una coreografia conjunta amb diversos professors, amb
l’objectiu de fer un Flash Mob com a actuació telonera abans del
concert final (24 juliol).					
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– Kick Boxing: dilluns 20 i dimecres 22 de 18:00-20:00h. Cal inscripció prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)
– Anem per feina”: dimarts 21 de 17:00-20:00h. Cal inscripció
prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)
– Posa’t a la meva pell: dijous 23 de juliol de 17:00-20:00h. Vols
experimentar com es senten els altres quan tenen alguna dificultat
física? Sortirem al carrer a jugar... d’una manera diferent.
– Festa Fi estiu: Divendres 24 de juliol a partir de les 19:00h,
actuacions i Flash Mob a la plaça, davant l’Espai Jove. En acabar
marxarem junts a la Plaça Massades, on hi farem l’últim flashmob i
qui vulgui es podrà quedar a veure el “Concert Final” a les 22:00h.
Espectacle per a tots els públics.

Tens ganes de conèixer joves amb cultures i religions diferents a
la teva?
Estas pensant en marxar a l’estranger per estudis o per feina?
Si tens ganes de parlar de tot això i més, el teu lloc és al casal
intercultural!
Farem teatre, parlarem de les nostres respectives cultures d’origen,
descobrirem Barcelona, i convertirem l’experiència en música.
No t’ho perdis!

Setmana del 27 al 31 de juliol
– Kick Boxing: dilluns 27 i dimecres 29 de juliol de 18:00-20:00h.
Cal inscripció prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí
T’escoltem)
– Anem per feina: dimarts 28 de juliol de 17:00-20:00h. Cal inscripció
prèvia, places limitades. (informació a l’apartat Aquí T’escoltem)

VIVER DE PROJECTES GARCILASO’15			
Activitats Obertes a l’intercanviador
Les entitats del Viver de Projectes aquest estiu ofereixen algunes
activitats obertes als joves a partir de 12 anys. Per més informació
us podeu dirigir a l’Intercanviador Jove a la 1ª planta de l’Espai Jove
Garcilaso. Totes les activitats són gratuïtes:

Més informació a: intercanviador@espaijovegarcilaso.org
Facebook: www.facebook.com/intercanviador.espaijovegarcilaso
Instagram: intercanviadorjoves

Tarda de DDR (Dance Dance Revolution!)
22 de juliol de 18:00h a 20:30h (preparar a las 17h)
Vine i prova aquest videojoc on els participants han de posar a
prova el seu ritme sobre una plataforma de ball.
A càrrec d’AKA: aka.grupogestor@gmail.com

CASAL INTERCULTURAL D’ESTIU (14 A 18 ANYS)

Juernes de jocs
2 de juliol i 17 de setembre, 17:00 a 20:00h
L’associació ALC Stronghold obre la seva ludoteca amb jocs de taula,
rol, etc a les usuàries de l’Espai Jove amb més de 90 jocs a l’abast.
A càrrec d’ALC Stronghold: strongholdmasters@gmail.com

Del 29 de juny al 9 de juliol
Gratuït* - Places limitades - 14 a 18 anys			

Teatre - música - debats - descobertes
Matins de Dl-Dv 10-13:30h, Dimarts de 10-17h.
Inscripcions: joana@filalagulla.org
Reunió informativa: dijous 18 de juny 17:30h a l’Espai Jove Garcilaso
*Hi ha possibilitat de becar el transport fins a Sagrera amb targetes T10.
Tens ganes de ser “ambaixador” del teu país? 			

ALTRES ACTIVITATS DEL VIVER
Tanabata, la festa dels estels
4 de juliol, de 17 a 21h
Taller de fanalets per celebrar la festa dels estels a la cultura Japonesa. A càrrec d’AKA: aka.grupogestor@gmail.com

Centre cívic Trinitat Vella				
SUMMER FESTIVAL					
Del 29 de juny al 17 de juliol, de 17 a 19 h.
Preu: Gratuït						

JOVES

JOVES

Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet		
L’AVENTURA DE CONÈIXER. T’INTERESSA.		
Dimecres 16 de setembre a les 19h.
Gratuït							
Perquè no t’ho acabis en tot el dia. Si al matí has fet casal, platja o
deures, a la tarda, un munt d’activitats i tallers pels joves t’esperen.
Tallers, sortides, aventures per a nois i noies de 12 a 16 anys en
horari de tarda.
Espai Barcino (també es realitzaran activitats a l’aire lliure).

CASAL D’ARTS ESCÈNIQUES				
Vine a gaudir dels Casals de teatre del Cívic.
Apropem els nens i nenes al món de les arts escèniques a través
del joc, el moviment, el maquillatge, la música, la dansa i la posada
en escena.
Aprendrem a transmetre emocions determinades, a construir personatges i històries, fem grup i ens divertim!
“UN ESTIU DE TEATRE” per a infants de 9 a 11 anys
“ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES” adolescents de 12 a 16 anys
I... Cada divendres a les 13h els nens i nenes seran els actors i
oferiran un espectacle per amics i familiars, fet a partir de la seva
creació durant la setmana al Casal.

TERRITORI BARCINO “AKELARRE” EN CONCERT
Dates: 18 de setembre a les 19 hores.
Preu: Gratuït						
Un territori juvenil, però també per adults, per gaudir de propostes
de petit format. Espectacles, música, monòlegs... Propostes fresques, noves i, sobretot, plenes d’il·lusió i bon humor.
Més informació al nostre web.
Espai Barcino 						

Essential Running: una nova manera de córrer, a càrrec de David
González, psicòleg.
Xerrades de couching sobre temes d’actualitat.
Biblioteca La Sagrera.

L’AVENTURA DE CONÈIXER. T’INTERESSA.		
Dimecres 30 de setembre a les 19h.
Gratuït							
Com superar les nostres creences limitants, a càrrec de David
González, psicòleg.
Xerrades de couching sobre temes d’actualitat.
Biblioteca La Sagrera.					
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Centre cívic Baró de Viver
23 juliol. 20.00h.

Andrew Petroff & The Suahilis.
Concert de Rock & Roll
Abans d’anar-nos de vacances volem omplir Baró amb ritme de
Rock&Roll . Vine a gaudir de l’últim concert d’aquesta temporada i no paris de ballar fins l’últim acord!

Espai Jove Garcilaso

MÚSICA A L’ESPAI JOVE GARCILASO			
Tots els concerts són els divendres, a les 22.00 h		
3 de juliol, 22h
Concert: OPCIÓ-2
Entrada lliure
17 de juliol, 22h
Concert: CANTANDO BAJO LA RUBIA
Entrada lliure
24 de juliol, 22h
Nit de Jazz a la Plaça Masadas
Concert: ANGANGAS
Entrada lliure
18 de setembre, 22h
Distorsonica
Entrada lliure						

MÚSICA
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Centre Cívic Navas					

Centre cívic La Sagrera “La Barraca”		

MOSAICO JAZZ TRIO 				

ARI ANN WIRE						

17 de juliol a les 20 h				
Preu: 3,50 €						

Divendres 3 de Juliol. a les 21h				

Mosaico Jazz Trio es caracteritza per la força i intensitat dels seus
directes. La proposta del grup aposta per la creació de temes originals que barregen i reben la influència de diferents estils musicals,
aconseguint així una sonoritat pròpia.
Intèrprets: Matías Muñoz, pian; Jorge Da Rocha, contrabaix i Joao
Vieira, bateria.

TORI SPARKS 					
24 de juliol a les 20.30 h
Preu: 3,50 €						
Tori Sparks és una cantautora americana que va canviar Nashville
per Barcelona, intèrpret extraordinària, domina l’escenari i el seu
estil és commovedor i hilarant on barreja sentit de d’humor amb
emotives composicions escrites en anglès, espanyol i francès. En
aquest concert ens presentarà el seu darrer disc El Mar qualificat
com “indescriptible, increïble” (Deruting), “valent, arriscat” (Rolling
Stone), i “molt especial, un tros de disc” (Orpheo).
Intèrpret: Tori Sparks

VESTIGIUM						
18 de setembre a les 20.30 h
Preu: 3,50 €						

Ari Ann Wire presenta Midnight Songs, jazz nocturn, arrelat al passat
i amb la mirada a les estrelles. Midnight Songs és el primer LP d’Ari
Ann Wire (rere el seu primer treball discogràfic al 2014, l’EP Lady
Lee). Un disc que traça un camí personal entre el jazz, el pop i el
rock en què adapta, amb els músics Matías Muñoz, Joao Vieira,
Jorge Da Rocha, Pol Padrós, clàssics del gènere d’una forma molt
particular i s’estrena amb dos temes propis, Midnight Flowers i Earth
of the Snow. Un lloc on els sons de la nit i la naturalesa envaeixen
el fil d’una historia narrada amb de cançons de la memòria.
Ari Ann Wire - veu,
Matías Muñoz - piano,
Jorge Da Rocha - contrabaix,
Joao Vieira - bateria,
Pol Padrós - trompeta.

GADJO							
Divendres 10 de Juliol a les 21h				

Vestigium és un projecte artístic amb música i ball, un món de fantasia, creativitat i llibertat musical. On es revela una música elegant,
fresca i eclèctica, suma de les influències i el bagatge de cadascun
dels components del grup. El repertori està format per temes propis
que beuen, tant en la composició com en els arranjaments, d’estils
diversos com el Jazz, el Flamenc, el Latin o el Reggae.
Intèrprets: Ignasi Cussó, guitarra; Isaac Coll, baix; l’Àlex Ventura,
percussió i Susana Subirana, ball i palmes.			
Gadjo va venir del Gadjistan i va triar la ciutat de Barcelona per
obrir les seves maletes i treure els seus instruments. Un grup de 6
músics units per la cultura del Gadjistan, una cultura rica i festiva
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amb ritmes i balls embruixats, melodies tant dramàtiques com
alegres i un idioma universal. Gadjo fa viatjar, ballar i somiar amb
d’una proposta musical apassionant i atrevida.
Emma Gawlinski - flauta travessera- saxo tenor,
Sam Watson - clarinet-saxo alt,
Xabi Eliçagaray - guitarra - veu,
Fraggle acordeó - veu,
Paul Sessions -trompeta - tuba,
Jerry Dillon - bateria.

MÚSICA

VIOLETTA CURRY & JAUME VILASECA TRIO		
Divendres 24 de Juliol a les 21h				

COMBO SAGRERA DESTRUCTION			
Divendres 17 de Juliol a les 21h				
Aquest grup ha participat en nombrosos concerts arreu de la nostra
ciutat, i ha servit de plataforma experimental per a molts estudiants
de música de l’escola BCN fusió de diferents instruments; dins el
seu repertori trobem una amalgama
d’estils: jazz, funk, blues, bossanova, fusió… Cada concert és
diferent i únic.
Saxos: Víctor Muniesa, Jordi Atserias i Chuso Ordi;
Piano: Guillem Cortès;
Guitarres: Sergio Pérez i Alfons Ferrer;
Baix: Gerard Escudero;
Bateria: Marc Mañà;
Direcció: Sergi Diaz.

COMBO THE BLUE YOUNGS				
Divendres 17 de Juliol.					
Un grup de joves músics, sorgits de la Pedrera de BCN Fusió,
que mitjançant el blues connecten amb el públic i no el deixen ni
respirar, fent-lo participar i gaudir
tota l’estona amb el seu ritme, energia i bones vibracions. Deixa
que t’entri el blues al cos!
Piano: Gabriel Porcel;
Guitarres: Daniel Casas i Oriol Castells;
Baix i veu solista: Sergi Blanch;
Bateria: Andy Cobo.					

La cantant nordamericana Violetta Curry ens presenta el seu últim àlbum ‘Honoring My Roots’: un homenatge a les seves arrels
afroamericanes i a les dones que han forjat la seva vida i el seu
art. Un viatge a través de clàssics de jazz, interpretats amb el seu
estil inigualable i arrenjats per Jaume Vilaseca.
Violetta Curry - veu,
Jaume Vilaseca - piano,
Ramón Diaz - bateria,
Dick Them - contrabaix.

Centre Cívic Sant Andreu				
BALLADES DE LINDY HOP AL CARRER		
Dissabte 25 de juliol, d’11.30 a 13.30 h
Preu: gratuït						

Lloc: plaça Can Fabra
Deixeu-vos endur per una música trepidant i veniu a ballar swing
amb nosaltres el darrer dissabte de mes. La bona música i la diversió estan assegurades!
Aquesta activitat forma part del programa “Sant Andreu balla swing!”,
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que a més de ballades al carrer, inclou també: concerts amb música
en directe, tallers per aprendre a ballar lindy hop, moviejam, etc.
Pots consultar el programa complet i el calendari de ballades al
carrer a la nostra web: http://ccivics.bcn.cat/santandreu		

Centre cívic Trinitat Vella				
CONCERT D’ALESSIO ARENA. CICLE COM A CASA
Dimecres 22 juliol a les 21 hores
Preu: gratuït						

Concert d’Alessio Arena , escriptor i cantautor napolità que ens
oferirà un “Com a casa” intimista i ple de sons i veus màgiques.
Espai Foradada

L’ATELIER DEL CÍVIC-SUPORT A LA CREACIÓ		
Dimecres 22 juliol a les 21 hores
Preu: gratuït						
“(...) Que vius a Sant Andreu?
No, ja no hi visc, estic fora de tots els paradisos,
me’ls he deixat enrere,
per estimar més del compte (...)”
Presentació de la nostra residència artística. Interpretació des de
la dansa flamenca de la cançó “Una dona que es diu muntanya” a
càrrec de l’Alfons Del Pozo.
Vinculat al concert d’Alessio Arena. Música en directe.
Espai Foradada						

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

Centre cívic Baró de Viver

Centre cultural Can Fabra

CRISTINA RASO. O BALANÇO DO MAR

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “L’ALGUER,
CIUTAT D’ESSÈNCIES ENAMORADISSES”

1-30 Juliol

Vida, capoeira, mar i música expressada en imatges. Un dia que
miràvem el mar amb el meu professor, vam començar a cantar cançons molt boniques, totes relacionades amb el mar. Això, i algunes
converses, em va motivar per explicar amb imatges (la meva altra
forma d’expressió), la relació que hi ha entre la capoeira i el mar,
tot unint fragments de cançons amb fotografies.

JOAN BUSQUETS, PALLASSO.
1-30 Setembre

Del 3 al 30 de juliol
Inauguració divendres 3 de juliol, a les 20.30 h.
Horari de visites: de dilluns a dissabtes de 17 a 21 h.

El fotògraf Roger d’Arsèguel ens mostra el seu treball artístic més
proper i més sentit. A les seves fotografies descobrirem una ciutat
totalment captivadora de cultura, patrimoni, llengua i essència de
catalanitat. Per a en Roger d’Arsèguel: “És molt fàcil fotografiar la
ciutat de l’Alguer, només cal viure-la i estimar-la”.
Lloc: Passadís de l’Auditori Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Centre Cultural Can Fabra

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 				
“NOSALTRES A L’ALGUER ÉREM AIXÍ”			

Ens posem les sabates de pallasso per seguir les passes que ens
va deixar en Joan. Vine, endinsa’t en el seu món. Coneix la tècnica
i l’art que resten de dedicar una vida a ser Pallasso, i inspirem-nos
per la inauguració, el 18 de setembre, del nou espai de circ al
Centre Cívic Baró de Viver.

Del 4 al 30 de juliol
Inauguració dissabte 4 de juliol, a les 14.00 h
Horari de visites: dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 10 a 21 h
Dimarts i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Diumenges d’11 a 14 h					

Dues noies i l’Alguer al fons, anys vint del segle XX. Autor desconegut.
Fons L’Alguer Liberada.
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Un viatge fotogràfic per la ciutat sarda de l’Alguer d’abans de l’era
digital. A cura de Ginetta Amadori i Maria Giovanna Del Rio, membres de l’Alguer Liberada.
Lloc: Sala d’Exposicions Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Districte de Sant Andreu-Centre Cultural Can Fabra
Hi col·labora: Fondazione Meta, Plataforma per la Llengua delegació
de l’Alguer, Òmnium Cultural, Municipi de l’Alguer.

EXPOSICIÓ “DESENTERRANT EL SILENCI ”		
Del 8 al 30 de setembre
Inauguració dimarts 8 de setembre, a les 19 h.
Horari de visites: dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 10 a 21 h, dimarts i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
i diumenges d’11 a 14 h					

Sergi Bernal
Aquesta exposició fotogràfica és el resultat d’un projecte d’investigació sobre la vida i la mort del mestre català Antoni Benaiges,
afusellat i enterrat el 1936 en una fossa a les muntanyes de la Pedraja
(Burgos). L’exposició, que vol fer memòria sobre la repressió patida
pels mestres de la República durant i després de la Guerra Civil.
Lloc: Sala d’Exposicions del Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Districte de Sant Andreu- Centre Cultural Can Fabra
Hi col·labora: Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra i Biblioteca José
Barbero-Trinitat Vella

2A EXPOSICIÓ-CONCURS FOTOGRÀFIC		
“EL TEU ESTIU”					
Del 14 al 30 De setembre
Inauguració dilluns 14 de setembre, a les 19 h.
Horari de visites: de dilluns a dissabtes de 17 a 21 h.		

AP
Selecció de les fotografies presentades al 2n concurs fotogràfic
“El teu estiu”. Si aquest estiu vas de vacances fes fotos i envia-les
a: Centre Cultural Can Fabra (carrer del Segre, 24-32 / 08030-Barcelona), de dilluns a dissabte de 16 a 21 hores. Un jurat format per
fotògrafs i gent de cultura seleccionarà les 20 millors fotografies
rebudes, les quals seran exposades al passadís de l’Auditori del
Centre Cultural Can Fabra. Durant l’exposició el visitant podrà
votar per les tres millors fotografies seleccionades. Els fotògrafs
premiats rebran com a premi un lot de llibres i un val per una ruta
històrica de Tot Història Associació Cultural.
Nota: Cada participant pot lliurar per al concurs 3 imatges com a
màxim i les mides han d’ésser obligatòriament de 18 x 24 cm. Cal
escriure el títol de la fotografia i el nom, cognoms, telèfon i adreça
electrònica de l’autor/a.
Lloc: Passadís de l’Auditori Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Centre Cultural Can Fabra
Hi col·labora: Tot Història Associació Cultural

Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu
EXPOSICIÓ MÚSICS DE FESTA				
Dia i hora: del 17 de juny al 30 de setembre.
Horari de dimarts a divendres de 17 a 21h			
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Músics de Festa és una exposició itinerant del Museu Etnològic de
Barcelona organitzada en el marc de les Cases de la Festa amb
motiu del Festival Tradicionàrius 2013. L’exposició presenta imatges
de músics tradicionals d’arreu dels Països Catalans.
Exposició cedida pel Museu Etnològic de Barcelona		

Centre Cívic Navas					
LLUM, PEDRA, REALITAT!				
De l’1 al 31 de juliol					
Visitant, para’t aquí que d’altres hi han parat per arreu on he anat,
l’ànima m’han colpejat i assegut en una pedra en el bloc els he
plasmat, són reals, de veritat: masies, pobles, carrers i arbres, són
història d’un passat, la neu, el fort vent, la calor i el fred gelat els
ha enfortit i els ha bregat.
A càrrec de: Joan Pijoan

VISIONS URBANES					
Del 2 al 30 de setembre					
L’artista, ens presenta aquesta exposició de diferents imatges de la
ciutat de Barcelona i rodalies acompanyades de poesies de diversos
col·laboradors. Són petits racons i vistes de la ciutat, detalls del
dia a dia, llocs per on passem i amb la seva quotidianitat, els hem
integrat en les anades i vingudes de la nostra vida.
A càrrec de: Roser Puig Volart

Centre Cívic Sant Andreu				
PUNT DE FUGA. PROJECTES FINALS.			
Del 28 de maig al 7 de juliol
Inauguració: 28 de maig, a les 19h.
Preu: gratuït						

L’exposició presenta els projectes de final de Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Arts Aplicades a l’Escultura de la Llotja de les artistes
Yaiza Pozo i WeiJu Pan.
“L’oposició a les intervencions externes”, de Yaiza Pozo, és una obra
que parteix de l’art d’observar a les persones, de l’ideal de la bellesa
i del ritme que ens envolta. L’artista utilitza el cabell com a mitjà
d’expressió artística, un material que simbolitza la figura humana.
“Leyendas en 34”, de WeiJu Pan, reflexiona entorn les llegendes,
que formen part de la vida quotidiana, i serveixen a l’artista per
trobar-se a si mateixa.

EL COMERÇ I LES ESCOLES				
Del 10 al 23 de juliol
Preu: gratuït						
“El comerç i les escoles” és una proposta impulsada per la Direcció
de Comerç i Consum amb la col·laboració de l’ Institut d’Educació
de l’ Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és afavorir el coneixement de l’entorn cultural, social i històric de Barcelona mitjançant
el comerç de barri i de la ciutat, i educar per a un consum crític i
responsable.
Durant el curs escolar 2014-2015 s’han ofert diverses activitats, amb
una participació de 76 centres educatius i més de 6.640 alumnes.
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Centre cívic Trinitat Vella				

EXPOSICIÓ DE SOUVENIRS D’ESTIU			

PINTA’M UN CONTE 					
Del 6 al 29 de juliol.					
Un espectacle ben diferent en el qual els infants pintaran i dibuixaran
allò que veuen a escena. Els treballs seran exposats durant el mes
de juliol al Centre cívic.
Espai Foradada 						

JOVES I SALUT SEXUAL				
Del 6 al 20 de juliol.					
Sida Studi
Exposició adreçada a un públic juvenil sobre temes relacionats
amb la prevenció de malalties de transmissió sexual i embarassos
no desitjats.
Espai Barcino

CAHIERS DE VOYAGE					
Del 7 al 28 de setembre.					
Un quadern de viatge no deixa de ser un diari que realitza un artista,
mitjançant il·lustracions, pensaments, escrits que reflecteixen la
seva visió i vivència personal d’allò que visita i descobreix. Vine
a descobrir diversos exemples, entre ells: el de Santi Sallés o el
del mateix Dani Gómez que ens oferirà una xerrada del seu llibre.
Espai Foradada

XERRADA A CÀRREC DE DANI GÓMEZ		
“A PEU PER SANT ANDREU”				
Dijous 17 de setembre a les 18 hores.			

Del 7 al 28 de setembre. 					
Porta les teves samarretes, les cassoletes de la sort, didals, llapis,
imants i d’altres coses que t’han regalat a la tornada d’un viatge i
que guardes al fons del calaix.
Espai Barcino						

Biblioteca Bon Pastor					
EXPOSICIÓ CARTELLS TEATRALS MODERNISTES
Del 8 al 25 de setembre
Activitat gratuïta						
La Biblioteca Bon Pastor, juntament amb l’Institut del Teatre, organitza una exposició de cartells modernistes, que reflecteix les
principals tendències europees d’aquest corrent de renovació artística de finals del segle XIX i principis del XX. Activitat organitzada
en col·laboració amb l’Institut del Teatre.
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Centre cívic Baró de Viver
Espectacles familiars per a totes les edats, que conviden els més
petits de casa a entrar en el món màgic de les arts escèniques.
En aquest cas gaudirem d’un espectacle de màgia que ens farà
oblidar quina és la realitat, i d’un espectacle de circ que ens
presentarà la temporada d’espectacles del pròxim curs. No us
perdeu aquesta vivència!
9 juliol. 20.00h

Abracadamàgic. Mag Fèlix
18 setembre

Combinat de circ, amb motiu de la inauguració del nou espai de
circ al Centre Cívic Baró de Viver.

Centre Cívic Navas
CONSTANÇA
10 de juliol a les 20.30 h
Preu: 3,50 €

TEATRE

Constança és per sobre de tot, història. Una història de ficció
teixida finament amb tocs de misteri, d’emoció, d’humor... que es
va construint a partir de blocs temàtics i de parelles de personatges que fan que l’espectador viatgi per un camí d’emocions i
de descobertes.
A càrrec de: Cia. Melanina Teatre

EL JUDICI
4 de setembre a les 20.30 h
Preu: gratuït
Any 2088. Catalunya. La crisi econòmica lluny de millorar s’ha
agreujat, l’atur s’ha disparat... Davant les insurreccions populars
el govern ha endurit la repressió. Dins aquest univers immoral
i violent en Robert Cervera realitza una estafa aprofitant-se de
la precarietat laboral. Inventa un sorteig inexistent d’una plaça
de funcionari. Aquest fet serà el detonant que farà que totes les
parts implicades treguin els seus pitjors instints.
A càrrec de: Cia. Peixospeixeres Teatre.

ALTRES
ACTIVITATS
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Centre cívic Baró de Viver				

TASTETS DEL CÍVIC					
Dissabte 19 de setembre

XERRADA. CONSTEL·LACIONS FAMILIARS.		
29 de setembre - 18.00 h.

				

Què són i com funcionen. Una nova manera d’ajudar a mares,
pares, fills i filles.

CICLE «VIATGES DES DEL SOFÀ»			
Dijous 2 i 9 de juliol - 19 h.
Preu: gratuït
					

				

Què et sembla si pots venir a fer un tastet dels tallers que ofereix
el Cívic? No ho dubtis, apunta’t i podràs decidir si després vols o
no apuntar-te.
Per a més informació a ccívics.bcn.cat/trinitatvella
Espai Foradada

Centre cultural Can Fabra

			

JORNADA CULTURAL “L’ALGUER, CIUTAT CATALANA
DE SARDENYA”				
Divendres 3 de juliol, a les 19.00 h
Conferència “1001 coses que un català te de fer a l’Alguer”

2 de juliol: Lisboa i la literatura de viatges
9 de juliol: Tòquio i les tribus urbanes
Si no pots sortir de viatge aquest any, no et preocupis! Vine el Cívic
i junts visitarem algunes de les ciutats més belles i emblemàtiques
del món. Et proposem recorreguts arquitectònics, artístics, culturals
i gastronòmics pels racons més màgics.
Un cicle que mitjançant l’ús d’ audiovisuals, sons i efectes et traslladarà emocionalment a un altre món.
Espai Foradada

TASTETS TALLERS VOLUNTARIS			
Del 14 al 18 de setembre					
Una setmana per provar els nostres tallers voluntaris. Una bona
col·lecció de propostes en un espai per compartir coneixements
i recursos.
Espai Barcino						

A càrrec d’Irene Coghene, membre de la Plataforma per la Llengua
delegació de l’Alguer
Irene Coghene ens endinsarà en el passat, present i futur de l’essència catalana a la ciutat sarda de l’Alguer. Per a alguns un “miracle”
i per a molts la voluntat de preservar un llegat històric, cultural i
lingüístic com a patrimoni de tot un poble. Aquest activitat s’emmarca dins de la jornada “L’Alguer, ciutat catalana de Sardenya”
Lloc: Auditori Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Coneguem el Món
Hi col·labora: Centre Cultural Can Fabra, Plataforma per la Llengua,
Òmnium Cultural, Fondazione Meta, Municipi de l’Alguer.
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CONFERÈNCIA “CATALUNYA-ESTAT,			
UN PROJECTE DE FUTUR?”				
Dimecres 9 de setembre, a les 19.00 h			
Divendres 3 de juliol
20.30 h: Inauguració exposició fotogràfica “L’Alguer, ciutat
d’essències enamoradisses”				
El fotògraf Roger d’Arsèguel ens mostra el seu treball artístic més
proper i més sentit. Amb les seves fotografies descobrirem una ciutat
totalment captivadora de cultura, patrimoni, llengua i essència de
catalanitat. Per a en Roger d’Arsèguel: “És molt fàcil fotografiar la
ciutat de l’Alguer, només cal viure-la i estimar-la”.
Lloc: Passadís de l’Auditori Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Centre Cultural Can Fabra
Dissabte 4 de juliol 					
12.00 h: Inauguració de la Jornada a càrrec de Pau Vinyes i Roig,
historiador , d’Irene Coghene, membre de Plataforma per la Llengua
delegació de l’Alguer i de representants municipals de l’Alguer i
del Districte de Sant Andreu. Auditori Centre Cultural Can Fabra
12.30 h: Projecció del documental “Lo dia en què els peixos han
escomençat a pescar”, de Giovanni Collu. Auditori Centre Cultural
Can Fabra
13.15 h: Cant coral de cançons alguereses a càrrec de les corals La
Lira, l’Orfeó L’Eco de Catalunya. Auditori Centre Cultural Can Fabra
14.00 h: Inauguració de l’exposició de fotogràfica “Nosaltres a
l’Alguer érem així”, a cura de Ginetta Amadori i Maria Giovanna Del
Rio, membres de l’Alguer Liberada. Parlaments de les comissàries
de l’exposició i del representant del municipi de l’Alguer així com
del regidor del Districte de Sant Andreu. Lectura de textos poètics a càrrec del poeta Pere Lluís Alau. Sala d’Exposicions Centre
Cultural Can Fabra.
15.00 h: Dinar germanor de productes típics de l’Alguer i Sardenya.
Preu: 15€. Inscripció i pagament per avançat al Centre Cultural Can
Fabra, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores (carrer del Segre,
24-32 / 08030-Barcelona), reserves fins el 30 juny. Places limitades.
El dinar el farem a l’espai Josep Bota de la Fabra i Coats (carrer de
Sant Adrià, 20 / 08030-Barcelona)
16.30 h de la tarda: Música del cantautor alguerès Àngel Moresca,
“Lo Barber”. Espai Josep Bota de la Fabra i Coats.
17.30 h de la tarda: Actuació del Tecler, música tradicional catalana.
Espai Josep Bota de la Fabra i Coats.
18.30 h de la tarda: Cloenda de la Jornada. Espai Josep Bota de
la Fabra i Coats.						

Cristina Losantos

A càrrec de Francesc Canosa, professor i periodista
Davant la disjuntiva del procés sobiranista que està vivim Catalunya, el conferenciant ens plantejarà com s’ha arribat aquest
moment polític a través del relat històric del catalanisme com a
opció ideològica.
Lloc: Auditori Centre Cultural Can Fabra
Ho organitza: Tot Història Associació Cultural
Hi col·labora: Centre Cultural Can Fabra

XERRADA COL·LOQUI “AMB ULLS D’INFANT.		
L’EDUCACIÓ DURANT LA SEGONA REPÚBLICA”
Dimecres 21 de setembre, a les 19.00 h			

Antoni Benaiges amb alumnes de l’escola pública de Bañuelos de Bureba.
Autor desconegut. Fons Sergi Bernal.

A càrrec de Salomó Marqués, professor de la Universitat de Girona
i amb la participació d’ex-alumnes de l’Escola Ignasi Iglésias.
La Segona República va dignificar la feina dels mestres així com va
engegar una gegantina tasca d’escolarització de milers d’infants,
reforçant les escoles existents i creant-ne de noves. Una tasca
pedagògica d’alt nivell i de referent mundial.
Lloc: Auditori Centre Cultural Can Fabra			
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Ho organitza: Centre Cultural Can Fabra / Districte de Sant Andreu,
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra i Biblioteca José BarberoTrinitat Vella

Centre Cívic Sant Andreu				
CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
– I EDICIÓ

Espai Jove Garcilaso					
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL			
Dilluns i dijous, de 10.00 a 13.30 h
De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h			
a/e: pijgarcilaso@bcn.cat
www.pijgarcilaso.org
També ens trobaràs al Facebook: www.facebook.com/pijgarcilaso
El Punt d’Informació Juvenil, situat a la planta 0 de l’Espai Jove, té
com a funció informar i assessorar les persones joves del districte
sobre els temes que siguin del seu interès: ensenyament i formació,
feina, habitatge, turisme, participació, associacionisme, salut, lleure,
cultura i recursos socials.

BUCS D’ASSAIG					
De dilluns a dijous, de 17.00 a 24.00 h
Divendres, de 17.00 a 1.30 h
Dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 24.00 h 		
Cinc bucs d’assaig totalment equipats. Consulta els preus al web.
Informació: Pregunta per Jordi Funes o Víctor Cervera; musica@
espaijovegarcilaso.org

Ets una companyia de teatre infantil? Formes part d’un grup de
gospel? Sou un grup de ballarins amb un projecte de dansa contemporània que voleu fer realitat?
El Centre Cívic Sant Andreu convoca les Residències per assajos que tindran lloc durant el mes de juliol. La idea neix amb la
voluntat de donar suport a joves artistes oferint-los un espai on
assajar impulsant així un projecte artístic que, posteriorment, serà
representat al mateix centre cívic dintre de la seva programació
anual. Trobareu les bases de la convocatòria a la nostra web: http://
ccivics.bcn.cat/santandreu
Calendari:
• Presentació de projectes: De l’1 al 24 de juny.
• Resolució: 25 de juny.
• Període residències: De l’1 al 31 de juliol.

THAT’S FLY! - I EDICIÓ DEL CONCURS DE GRAFFITI

ESTUDI DE GRAVACIÓ					
Concreta l’horari amb el tècnic.
Gravacions digitals per a maquetes i edició. Ajuda personalitzada
per orientar-te i millorar les teves gravacions.
Informació: Pregunta per Jordi Funes o Víctor Cervera; musica@
espaijovegarcilaso.org					

El Centre Cívic Sant Andreu obre la primera edició de “That’s
fly”, un concurs de graffiti que té com a objectiu promocionar
a joves creadors d’aquesta disciplina. El/la guanyador/a del
concurs realitzarà una intervenció, de temàtica lliure, en una
de les sales del centre cívic. El premi té una dotació de 500 €.

ALTRES ACTIVITATS

Trobareu les bases del concurs a la nostra web: http://ccivics.bcn.
cat/santandreu
Calendari: • Presentació de projectes: De l’1 al 29 de juny.
• Resolució: 7 de juliol.
• Realització de la intervenció: Del 14 al 21 de juliol.

PROGRAMA D’INTERCANVI DE PUBLICACIONS D’ART

ALTRES ACTIVITATS

Centre cívic Navas					
CICLE AUDICIONS COMENTADES. MOZART A L’ABAST
Seguim el cicle de conferències destinades a les persones interessades per la música clàssica aprofundint, tant el coneixement
dels grans compositors i de les seves obres com en la manera
d’escoltar i apreciar la música clàssica. Aquest cicle el dedicarem
al compositor Wolfang Amadeus Mozart - L’últim any de Mozart.
A càrrec de: Ferran Berrio Rodrigo, pianista, arranjador, compositor
i traductor.

LA FLAUTA MÀGICA II					
21 de juliol a les 19.30 h
Ens complau molt anunciar la inauguració del punt de consulta del
Programa d’Intercanvi de Publicacions d’Art (PIPA) de Sant Andreu
Contemporani, a la planta baixa del Centre Cívic de Sant Andreu.
Posem a disposició de consulta pública les publicacions que ens
fan arribar altres programes d’art contemporani en el marc del
Programa d’Intercanvi de Publicacions.
Fins ara, el fons el componen totes les publicacions editades per
Sant Andreu Contemporani, així com les que hem rebut de moment
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid), Artium
(Vitoria), Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte
Contemporáneo (CENDEAC, Murcia), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC, León) i Museu d’Art Modern
de Tarragona, i d’institucions estrangeres com el Museo nazionale
delle Arti del XXI secolo (MAXXI, Roma / Italia) i Il Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli / Italia).
Al catàleg s’hi sumen la publicació sobre cultura contemporània El
Estado Mental i la revista d’escriptura literària Fuera [de] Margen.
El programa inclou també un servei de préstec de publicacions.

				

Segona audició comentada sobre la darrera òpera de Mozart, en la
qual Mozart esprem tot allò que l’envolta. El cel i la terra, el còmic i
la tragèdia, la solemnitat de la francmaçoneria i els plaers terrenals,
Sarastro i Papagueno. A cadascun sembla reservar-li, no només
una part, sinó la totalitat de la seva simpatia.

QUARTET DE LES DISONÀNCIES			
15 de setembre a les 19.30 h				
L’única vegada que Mozart manifesta certa dificultat a l’hora de
crear una obra, va ser quan va compondre els sis quartets dedicats
a Haydn. A la carta que li escrigué, va confessar que els seus “sis
fills” van ser el “fruit d’una fatiga llarga i laboriosa”

CONFERÈNCIES					
Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats al web
ccnavas.cat 						
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LES PÀGINES DAURADES DELS OSCARS		
DE HOLLYWOOD					

EL CLAQUÉ. MÉS D’UN SEGLE D’HISTÒRIA		

1 de juliol a les 19 h					
Vine a descobrir les pàgines daurades dels Oscars i tot allò que
aquests premis van suposar per a la industria del cinema.
A càrrec d’: Alfredo Álvarez, periodista, director de teatre i professor de cultura.

FRONTERES. TANQUES I MURS DE LA DISCÒRDIA II
2 de juliol a les 19.30 h

				

Què és una frontera i què separa? La pregunta sembla, a priori,
fàcil de respondre però, no sempre és així. Farem un recorregut
per veure algunes de les fronteres del món i analitzar com aquestes
separen més que únicament dues parts de territori.
A càrrec d’: Albert Sánchez Forcadell, llicenciat en Geografia.

VIATGE DES D’ARQUIMEDES A ENSTEIN.		
ANECDOTARI DE LA CIÈNCIA				

16 de setembre a les 19.30 h

			

Al voltant del 1800, l’arribada a Amèrica d’immigrants irlandesos i
europeus en general juntament amb els esclaus negres provinents
d’Àfrica, faria possible una fusió artística que revolucionaria els escenaris. L’elegància i la tècnica de peus dels europeus es van barrejar
amb el frenètic ritme africà...havia nascut el claqué o Tap dance.
A càrrec de: Laia Molins, artista i pedagoga. Presidenta de l’Associació Tot pel Claqué amb la col·laboració de Cristina Llevat

CONSUM RESPONSABLE. ALIMENTS			
DE TEMPORADA I PROXIMITAT			
22 de setembre a les 19.30 h

			

Fem un consum responsable amb el nostre carro de la compra?
Tractarem la importància del consum d’aliments de temporada i
de proximitat des de tres vessants molt importants: l’economia, la
sostenibilitat i la nutrició.
A càrrec de: Maria Alcolado i Mercè Homar de Mesquemenjar

7 de juliol a les 19.30 h					

DESIG SEXUAL						

Xerrada on es repassaran les principals curiositats, singularitats i
anècdotes succeïdes durant aquest període en el camp de la ciència.
A càrrec del: Dr. David Torrens Martin

8 de setembre a les 19.30 h 				

LES SET MERAVELLES DEL MÓN CLÀSSIC		
8 de juliol a les 19.30 h					
Has sentit a parlar mai d’Atípater de Sidó? Fou un home de l’antiguitat
clàssica que elaborà un poema on lloava i exaltava les construccions
considerades com a monuments a la creació i l’enginy humà. Set
meravelles situades al voltant de la Mediterrània. Les vols conèixer?
A càrrec d’: Irene Cordón i Solà, Doctora en Història Antiga		

Què entenem per desig sexual? Com varia el desig sexual? Què
fer quan el desig sexual és baix? En aquesta conferència parlarem
sobre el desig sexual i de com millorar-lo.
A càrrec d’Ares Anfruns Nomen, psicòloga, coach, formadora en
coaching, regulació emocional i parella a l’ Institut Gomà.

CICLE EGIPTE. TERRA DE MÒMIES I FARAONS
Continuem amb el cicle que ens endinsa en el la història d’Egipte,
terra de mòmies i faraons.
A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista
en Egiptologia i membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)

AMARNA. L’HORITZÓ D’ATON				
15 de juliol a les 19.30 h					
Una de les èpoques més enigmàtiques de l’Egipte faraònic va ser la
del període d’Amarna. Durant el regnat del faraó Akhenaton, casat
amb la bella Nefertiti, va protagonitzar un dels episodis més interessants de la història d’Egipte, i va revolucionar tots els aspectes
de la vida faraònica. La nova capital que va fundar, Tell el-Amarna,
ens desvetllarà els seus misteris.

LES DEESSES FELINES D’EGIPTE			
9 de setembre a les 19.30 h 				
Els déus egipcis es caracteritzen per la seva representació meitat
persona, meitat animal. Un dels animals sagrats pels egipcis eren
els felins, domèstics com el gat de la deessa Bastet o lleones com
la deessa Sekhmet. Coneixerem algunes d’aquestes divinitats i els
animals divins amb què es representaven.

CICLE PINZELLADES D’ART				
Continuem endinsant-nos en les peculiaritats de la història de l’art
al nostre país per a compondre un escenari plural, ric i múltiple de
l’art, en totes les seves vessants.

JULI II EL PAPA DE LES GUERRES			
I MECENES DEL RENAIXEMENT			
29 de setembre a les 19.30 h				
Juli II, conegut com el papa guerrer, amb un pontificat que amb prou
feines arriba als 10 anys, simbolitza, com cap altra papa, l’ideal de
fer del Vaticà el centre polític i espiritual de la cristianisme gràcies a
les seves campanyes militars, aliances polítiques, intrigues palatines
i amb la seva tasca com a mecenes de les arts.
A càrrec de: Dani Puigdellivol, llicenciat en Història de l’Art i Documentació

ADRECES I HORARIS
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EQUIPAMENTS CULTURALS DEL DISTRICTE 		

Centre cívic de La Sagrera
c/ Martí Molins 29
Tel: 93 351 17 02
bcn.cat/cclasagrera
cclasagrera@bcn.cat

Centre cívic Baró de Viver
c/ Quito 8-10
Tel: 93 256 50 97
bcn.cat/santandreu
ccbaroviver@bcn.cat

Casal de Barri Congrés-Indians
C/ Manigua, 25-35
Tel: 93 351 39 53
bcn.cat/santandreu
congresindians@bcn.cat

Horaris estiu
Dll-div: 10h - 14.30h i de 16h a
21.30h
Ds: 10.00h - 14h i de 16h a 20h
Vacances d’estiu: de l’1 al 31
d’agost, ambdós inclosos.

Horaris estiu
Matins: de dilluns a divendres
de 9h a 14h.
Tardes: de dilluns a divendres
de 15h a 20h.
Dissabte de 10h a 14h i de 16h
a 21h.
Diumenge de 10h a 14h
Vacances d’estiu: de l’1 d’agost
al 31 d’agost ambdós
inclosos.

Centre cívic Bon Pastor
Plaça de Robert Gerhard, 3
Tel: 93 314 79 47
Fax: 93 278 30 85
bcn.cat/ccbonpastor
ccbonpastor@bcn.cat
Horaris estiu
Matins: de dilluns a divendres
10h a 14.30h
Tardes: de dilluns a divendres de
16h a 21.30h
Vacances d’estiu: de l’1 al 31
d’agost, ambdós inclosos.
Centre cultural Can Fabra
c/ Segre, 24-32
Tel: 93 256 61 45 / 93 256 61 46
bcn.cat/canfabra
cccanfabra@gmail.com
Horaris estiu
Dilluns, dimecres, i divendres de
10h a 21h
Dijous de 10h a 21h
Dimarts i dissabte d’10h a 14h
de 16h a 21h
Diumenge d’11h a 14h
Vacances d’estiu: de l’1 al 31
d’agost, ambdós inclosos.

Centre Municipal de Cultura
Popular de Sant Andreu
c/ Arquímedes, 30
Telèfon i Fax: 933 452 584
Horaris estiu
Matins: dijous i dissabtes, de
10h a 14h
Tardes: de dimarts a divendres
de 17h a 22h
Vacances d’estiu: de l’1 al 31
d’agost, ambdós inclosos.
Espai Jove Garcilaso
C. Garcilaso, 103
Tel.: 932 562 959
Fax: 932 562 958
bcn.cat/centregarcilaso ccgarcilaso@bcn.cat
Horaris estiu
De dilluns a divendres de 8 a 22h
Consulteu l’horari de cada servei.
Dissabtes de 9.15h a 14h i de
17h a 22h

Horaris estiu
Matins: dijous, de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres,
de 16 a 21.30h
Vacances d’estiu: de l’1 al 31
d’agost, ambdós inclosos.
Centre cívic Navas
Ptge. Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
93 349 35 22
ccnavas.cat
ccnavas@bcn.cat
twitter.com/navascc
facebook.com/ccnavas
Centre cívic Sant Andreu
c/ Gran de Sant Andreu, 111
Tel.: 93 311 99 53
bcn.cat/ccasantandreu
infoccsa@bcn.cat
Horaris estiu
Matins: de dimarts a divendres
de 9 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres
de 16 a 22h
Vacances d’estiu: de l’1 al 31
d’agost, ambdós inclosos.
Centre cívic Trinitat Vella
Espai Foradada, C/ Foradada 36
Tel: 933 457 016
Espai Barcino, via Barcino 75
Tel: 933 602 874
cctrinitatvella@bcn.cat
Horaris estiu
De dilluns a divendres de 9 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

Biblioteca Bon Pastor
Estadella, 62
Tel: 934 980 216
bcn.cat/bibbonpastor
b-barcelona.bp@diba.cat
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra
c/ Segre, 24-32
Tel. 93 360 05 50
bcn.cat/canfabra
b.barcelona.ii@diba.cat
Horaris estiu
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10h a 21h.
Matí: Dimarts i dissabte de 10h a
14h i diumenge d’11h a 14h.
Tarda: Dimarts i dissabte de
16 h a 21h.
Sala d’estudi:
De dilluns a divendres de 21h a
1 h.
Vacances d’estiu: del 1 d’agost
al 2 de setembre.
Biblioteca La Sagrera-Marina
Clotet
Camp del Ferro, 1-3
Tel: 933 408 675
bcn.cat/biblasagrera
b.barcelona.mc@diba.cat
Biblioteca Trinitat Vella –
J. Barbero
Carrer Galícia 16
Tel: 93 676 29 68
b.barcelona.tv@diba.cat
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