Arts escèniques i
transformació social

De maig a juliol 2021

Calidoscopi
cultural

#Calidoscopi21

Les dades contingudes en aquest programa són
correctes el 20 de maig de 2021. Podeu consultar-ne
els possibles canvis o modificacions a:
http://barcelona.cat/santandreu
E DistricteSantAndreu
D @bcn_santandreu
Q @districtesantandreu

Presentació
Les arts escèniques són part essencial del nostre creixement individual i col·lectiu. Ens fan gaudir i reflexionar,
ens conviden a conèixer realitats diferents a la nostra i,
sobretot, ens alimenten l’ànima. Així com el treball de
cada companyia de barri atorga un nou color a la nostra
xarxa de proximitat, la impossibilitat de tirar endavant
els projectes arran de crisis com la que estem vivint
acaba enfosquint la nostra quotidianitat.
Amb l’objectiu de dignificar el nostre teixit cultural més
proper, el Districte de Sant Andreu i els equipaments
municipals del territori impulsen aquest Calidoscopi
cultural reivindicant les arts escèniques com a motor
de la transformació social. Al llarg de maig, juny i juliol
podrem gaudir de les millors propostes gestades sobre
el terreny i programades a cada espai públic dels set
barris.
Us convidem a descobrir el potencial de les companyies que, dia rere dia, es desviuen per millorar el nostre
present i el nostre futur. A conèixer el que es gesta rere
els espais de creació. A aprendre del bagatge d’artistes
d’aquí i d’allà. Us convidem, en definitiva, a gaudir.
Calidoscopi cultural 2021
Districte de Sant Andreu

12/06
12 h
Taula rodona

Vermut escènic i presentació
de ‘Maricón perdido’

Amb Candela Peña, Bob Pop, Bea Liebe i Marwa Bakhat
Modera: Òscar Garcia Recuenco
CC Baró de Viver
Inscripció prèvia
En el marc del Calidoscopi Cultural
2021 sobre Arts escèniques i
transformació social us convidem
a la taula rodona en format
vermut escènic que obrirà amb
la presentació de la nova sèrie
‘Maricón perdido’. Comptarem
amb el creador i escriptor de
la sèrie, Bob Pop, i amb l’actriu
progatonista, Candela Peña, que
debatran sobre el paper del teixit
cultural als barris amb la directora
de l’Altre Fesltival, Bea Liebe, i
amb la integrant de la companyia
artística La Jarra Azul, Marwa
Bakhat. Moderarà el programador
cultural i director del CC Baró de
Viver, Òscar Garcia Recuenco.

+ CONCERT: La sessió clourà amb
el concert d’Emil et il, el projecte
musical de l’actor i cantant Edu
Tudela.
Amb el nou treball ‘Suspiro en
la existencia’, Edu Tudela surt a
l’escenari per explicar aquestes
petites històries en forma de
cançons, acompanyat per una
formació de quatre músics. L’artista
és resident al Centre Cívic Baró
de Viver i ens sorprendrà amb
l’intimisme i la sensibilitat de la
seva proposta escènica.

‘Maricón perdido’

Creada i escrita per Bob Pop, ‘Maricón perdido’ és una ficció
lliurement inspirada en la pròpia vida de l’escriptor. El protagonista
és un noi que tracta de buscar una identitat pròpia i al qual
l’espectador anirà trobant en diverses etapes de la seva vida.
L’actriu Candela Peña dona vida a la seva mare amb qui, juntament
amb el pare interpretat per Carlos Bardem, el protagonista manté
una relació conflictiva. “És la meva història, però crec que també
és la de moltes persones que van recórrer un camí similar al meu
i van arribar a un lloc menys dolorós. ‘Maricón perdido’ soc jo, i
crec que narrar-me m’ha ajuda a trobar-me en un lloc on, malgrat
tot, m’entesto en ser feliç, perquè puc contar-ho i no estar sol”, ha
explicat Bob Pop.
La sèrie és una producció original de TNT en col·laboració amb El
Terrat (The Mediapro Studio).

21/05
Màgia i clown

diferència.
Presencial amb places limitades.
Cal reserva al web ccnavas.cat
També s’emetrà en directe a
través del Facebook del centre.

CC Can Clariana Cultural
18.00 h

25/05

Xicana

La Xicana és una pallassa
tendra i innocent que vol
fer màgia, però sempre
s’equivoca. Ven la màgia quan
no n’hi ha i quan no la ven, se
li escapa. Realitza una sèrie
de jocs de màgia on el més
important és la travessia, el
desenvolupament del joc amb
la participació i entreteniment
del públic fins a arribar a
l’efecte màgic.
Placeta Centre Cívic Can
Clariana Cultural. Presencial,
cal reserva prèvia.

Teatre

Adentro
CC Navas
19.00 h

Adentro és un muntatge que
parla d’una realitat molt propera
i que desconeixem. Parla dels
CIE, els Centres d’Internament
d’Estrangers. Un lloc on envien
aquells estrangers que algú
decideix que no compleixen
tots els requisits per estar entre
nosaltres. Sovint, un paper, un
sol paper, és el que marca la

Màgia

Sant Andreu té
màgia
Biblioteca Bon Pastor
18.00 h

Espectacle de màgia per a tots
els públics a càrrec de Joaquin
Matas Moreno.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
presencialment, per telèfon (934
980 216), per Whatsapp (667
756 260) o per correu electrònic
(b.barcelona.bp@diba.cat).

26/05
Màgia

Sant Andreu té
màgia

Biblioteca Sagrera – Marina
Clotet
18.00 h
Espectacle de màgia per a tots

els públics a càrrec de Joaquin
Matas Moreno.
Activitat presencial i places
limitades.

28/05
Teatre

Pensant Lorca
CC La Sagrera
“La Barraca“
18.30 h

que només això pugui capgirar
la seva vida? És el moment
(tothom caga i tothom
s’enamora) és una peça de
petit format que combina
teatre de text i moviment. Un
monòleg amb sinceritat, ironia
i sarcasme que es desenvolupa
en un lavabo.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web

29/05

Performance, en petites
píndoles, a partir de texts de
Teatre
l’autor. L’espectacle convida a
reflexionar entorn de l’univers
Lorquià: repressió sobre
les dones, el dolor, l’amor
impossible, la defensa de la
llibertat i el compromís social.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia CC i Espai de Gent Gran
Baró de Viver
al web a partir del 13/05.

Cabaret
Umbral
Depart
12.00 i 18.00 h

Teatre i circ

És el moment
(tothom caga i tothom
s’enamora)

Work in progress
CC Can Clariana Cultural
19.00 h | 3,50 €

Després d’un matí
seguint la metodologia
de Marie Kondo, Ella
es troba asseguda a la
tassa del lavabo. Com pot ser

Amb la companyia Umbral
Depart ens endinsem al
món del cabaret, on el
temps s’atura, les tristeses
desapareixen, la felicitat ens
envaeix! On tot és possible
i tothom, amb les nostres
semblances i diferències, és
benvingut!
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web o a través d’aquest QR.

Música

Roda el món
CC Can Clariana
Cultural
18.00 h | 3,50 €

Terra és un projecte
musical a cavall entre la
música folk i la música
clàssica. Amb la base de la
guitarra clàssica i del violí, i
acompanyats de les seves veus
en bona part de les melodies,
en Rubén i en Marçal Pàmies
presenten el seu primer
treball, sota el títol aclaridor
de Roda el món.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web (podeu usar el codi QR
adjunt).

31/05
Màgia

Sant Andreu té
màgia
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can
Fabra
18.00 h

Espectacle de màgia per a tots
els públics a càrrec de Joaquin
Matas Moreno.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
presencialment, per telèfon
(933 600 550) o per correu
electrònic (b.barcelona.ii@
diba.cat).

01 - 19/06
Exposició fotogràfica

Jo pallassa
Casal de Barri Torre de la
Sagrera
De 01 al 19/06, de
10.00 a 14.00 h i de
16.00 a 21.00 h

El Casal de Barri Torre de
La Sagrera vol homenatjar
totes les pallasses que amb la
seva feina ens han fet riure i
reflexionar. Aquesta exposició
fotogràfica, plantejada des del
grup de dones d’AFOCER, vol
valorar la importància lúdica
i social d’aquesta professió
i reivindicar la figura de
les dones en un sector tan
masculinitzat. L’exposició
s’estructura en tres grans
blocs: la persona i la seva
realitat, el personatge de la
pallassa i les activitats que
l’envolten.

02/06

19.00 h
CC La Sagrera “La
Barraca“
Teatre i fòrum

Almisdaè

Lorca más allá de Lorca

Petita gran comèdia ubicada en
un poblet a principis del segle XX,
on les enveges i les xafarderies
vicien l’ambient i podreixen totes
les relacions, despertant recels
envers tot el que és foraster.
Un marc perfecte perquè la
hipocresia s’imposi, tot ocultant
grans secrets. Almisdaè és una
dona sense futur ni passat; és una
obra per aprofundir en els jocs de
poder entre homes i dones.
Després de la funció hi haurà un
diàleg entre la Cia La Coquera
Teatro, la Cia Arco Íris i la Cia
Gats al voltant de Federico
García Lorca. Aquesta obra
teatral forma part del XII Festival
Mutis.
Text i direcció: Alberto Rizzo
Intèrprets: María Villarejo,
Cristina Sales, Carles Vallès,
Alberto Rizzo i Rita Ardiaca
Organitza: Festival Mutis, La
Coquera Teatro, cia Arco Iris i
CC La Sagrera “La Barraca“
Cal inscripció prèvia

02/06
Màgia

Sant Andreu té
màgia
Biblioteca Trinitat Vella-J.
Barbero
18.00 h

Espectacle de màgia per a tots els
públics a càrrec de Joaquin Matas
Moreno.
Activitat presencial i places
limitades.
Cal inscripció prèvia
presencialment, per telèfon (93
706 40 02), per correu electrònic
b.barcelona.tv@diba.cat o
whatsapp (699856647)

03/06
Teatre

Giulia
CC Navas
19.00 h

La Giulia Tofana va ser l’assassina
amb més èxit del segle XVII.
Arsènic, plom i belladona,
són els ingredients que van
convertir la seva perfumeria
en una fàbrica de verí. El seu
producte estrella: l’Aqua Tofana,
un beuratge inodor, incolor,

insípid, però eficaç que venia a
les dones que volien alliberar-se
dels matrimonis no desitjats.
Responsable de la mort de
més de sis-cents homes, la
protagonista de l’obra va ser una
emmetzinadora més discreta,
però també la més letal.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
des del web.
També s’emetrà en directe des
del Facebook del centre.

04/06
Teatre i dansa

Sòmines de
l’Àrtic
Casal de Barri Can
Portabella
18.00 h

La Juna és una jove que treballa
de cambrera però, a les nits,
viatja a través d’una caixa
màgica. Ella i el mag Martí, el
guardià de la caixa, seran les
protagonistes d’una història
increíble. La seva missió,
derrotar al malvat Capità
Focum que vol fondre tot el gel
de l’Àrtic per convertir-se en
el governant més poderós del
planeta.
De 3 a 9 anys
S’haurà d’adquirir una entrada
que podeu reservar per
telèfon (935970194) o correu

(informacio@canportabella.cat)
a partir del dimecres 2 de juny.
La donació mínima és d’1 € o,
qui ho prefereixi, pot col·laborar
amb aliments no peribles.

09/06
Rondalles

Contes de
l’Índia
CC Sant Andreu
17.30 h

A través de diferents contes
dirigits al públic infantil, us
convidem a viatjar per la
magnífica Índia. A càrrec de
les voluntàries de la Fundació
Vicenç Ferrer, presentat per la
cia. Clip Teatre.
Gratuït, inscripcions prèvies
via correu electrònic
(infoccsa@bcn.cat) o per
telèfon (933 117 072).

10/06

19.00 h
Fabra i Coats: Fàbrica de
Creació
Teatre

Homenatge a
les àvies
Que sense anar a la guerra van
fer la lluita des de casa. Dues
dones es refugien a l’edifici que
ara és la Fàbrica de Creació
durant un dels bombardejos
feixistes assolen Barcelona en
els primers mesos de 1938. Amb
elles, un grup de vianants també
troben refugi en l’edifici. En
aquesta trobada entre les dones
i el públic, s’aniran descobrint
moments de les seves històries
particulars i de la història
col·lectiva.
Clip teatres, en residència al CC
Sant Andreu
Idea, dramatúrgia, direcció i
interpretació: Marta Genís i
Àngels Castuera
Durada: 60 minuts
Cal inscripció prèvia a través
d’aquest link:

11/06

19.00 h
Canòdrom - Ateneu
d’Innovació Digital i
Democràtica
Teatre i fòrum

Almisdaè
Lorca más allá de Lorca

Petita gran comèdia ubicada
en un poblet a principis del
segle XX, on les enveges i les
xafarderies vicien l’ambient i
podreixen totes les relacions,
despertant recels envers tot
el que és foraster. Un marc
perfecte perquè la hipocresia
s’imposi, tot ocultant grans
secrets.
”Almisdaè” és una dona sense
futur ni passat; és una obra per
aprofundir en els jocs de poder
entre homes i dones.
Text i direcció: Alberto Rizzo
Intèrprets: María Villarejo,
Cristina Sales, Carles Vallès,
Alberto Rizzo i Rita Ardiaca
Cal inscripció prèvia a través
d’aquest link:

11/06
Titelles

Toc, toc!
Qui hi ha?

CC Can Clariana Cultural
18.00 h | 3,50 € (gratuït per
a menors de 6 anys)

La Fabiola és una lloba que
viu a Collserola. En un dels
seus viatges li passen coses
inesperades: es queda sense
aigua, sense menjar i sense
aixopluc. Per tal de demanar
ajut, la Fabiola truca a la porta
de les tres primeres cases que
troba pel camí. Que qui viu
en cadascuna? Qui menys us
podeu imaginar!
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web o al codi QR adjunt.

12/06

Música clàssica

Duet Logos
CC Bon Pastor
12.00 h

Concert de piano
i violí interpretat
pel duet “Logos”, de la mà
de l’Associació Musical
Andreuenca. S’interpretarà

la peça “Kaleidoscope” del
compositor rus César Cui.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web o al codi QR adjunt.

Contes infantils

Amunt i avall,
pageses, cucs
i alls
Casal de Barri
Torre de la Sagrera
12.00 h

L’espectacle de la Cia La
cuentista ens endinsa en
una doble història sobre
una pagesa que aposta per
l’agricultura ecològica amb
totes les dificultats que això
li suposa i el món soterrat
on hi ha els seus amics del
subsòl. Un projecte basat en
el coneixement dels sòls, de
la sobirania alimentària i d’un
futur més sostenible.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web o al codi QR adjunt.
Organitzat juntament amb
l’Aula Ambiental del Districte
de Sant Andreu.

15/06

19.00 h
CC Bon Pastor
Teatre

From hell
Les cinc víctimes de Jack
l’Esbudellador es troben en un
temps i espai indeterminat on
juguen a viure, ja que la vida se’ls
ha arrabassat de forma cruel i
impune. Aquest muntatge dóna
veu a aquestes cinc dones, que es
mouen entre la realitat i la ficció,
i convida a reflexionar al voltant
de la violència i el maltractament
endèmic que han patit les dones;
un problema social que segueix
sent d’una actualitat indignant.
Cia. Lana in Red (La Jarra Azul),
en residència al CC Trinitat Vella.
Cal inscripció prèvia a través del
codi QR:

17/06
Teatre

Més que
bombolles

Més que bombolles
CC Baró de Viver
17.00 h

Futur distòpic 100 anys
després de la pandèmia del
2020, que es va tenir unes
conseqüències nefastes pel
planeta i per la vida de les
persones. En aquell moment
uns infants creen uns
planetes-bombolles aïllats
per l’espai on la vida va anar
desenvolupant-se de formes
diferents.
Cia. La Maki.
Més informació al següent codi
QR:

Espectacle infantil

Els 3 porquets
i el llop
especulador
CC Bon Pastor
18 h

Hi havia una vegada un
porquet arquitecte, una
porqueta hipster i un porquet
ecologista que, farts de ser
perseguits pel ferotge llop
Wolfy, van decidir marxar
ben lluny i fer realitat el seu
somni: viure tranquil·lament
en unes cases fetes a la mida
de les seves aficions i manera
de ser.
Espectacle impulsat per
FEMAREC i interpretat per
la cia POT Teatre, formada
íntegrament per actors i
actrius amb discapacitat
intel·lectual o trastorn mental
sever.
Cal inscripció prèvia al web
bonpastor.inscripcionscc.com
Organitzat conjuntament amb
la Biblioteca Bon Pastor.

18/06

19.30 h
CC Baró de Viver
Teatre

Ultra
Ella dorm al seu costat. Enmig
de la nit, una veu li anuncia
que quan l’home que dorm al
seu costat desperti, la matarà.
Així comença aquesta petita
història. A continuació, la visita
de tres estranys personatges la
conduirà a l’alliberament. El
misteri, la violència i la fragilitat
de la ment humana convertiran
una nit qualsevol en un brot
psicòtic ple de veus, llums, sons
i cossos. Ultra és una petita
peça que pretén condensar les
motivacions de la companyia
amb una proposta teatral que
pretén dirigir-se a les vísceres
del públic i no a la seva raó.
Cia. La Visceral, en residència al
CC Can Clariana Cultural.
Dramaturg i direcció: Eduardo
García Oñate
Intèrprets: Georgina Toboso,
Àlex Moreu, Patrícia Garrido
Quiñones, Martí Verdú i David
Sayas.
Cal inscripció prèvia
en aquest codi QR
adjunt:
Majors de 18 anys.

18/06
Teatre

El hombre de
hojalata
CC Navas
19.30 h

Diuen que els robots ens
prendran la feina. Això és el que
li passa a l’Angus, una periodista
que veu frustrat el somni de
convertir-se en directora del
diari quan contracten un
androide per fer aquesta tasca.
L’XZ2314-MAX és un robot
d’última tecnologia i no necessita
a ningú, ja que és capaç de
generar el diari sencer tot sol en
pocs segons. L’Angus, però, no
està disposada a rendir-se.
Activitat presencial i places
limitades.
També s’emetrà en directe a
través del Facebook del centre.

Cabaret

Sin clown no
som

Casal de Barri Torre de la
Sagrera
19.00 h | 3,00 €

Un seguit de números en format
cabaret que neix de la necessitat

d’explicar històries, d’explicarse i de tornar a compartir les
creacions amb el públic. Aquest
show que barreja en el seu títol
tres idiomes és una amalgama
d’identitats pallasses, de formes
de veure el món des d’una
perspectiva clown. Amb humor i
molt d’amor. Creacions sorgides
de l’Escola de formació de clown
El Rinclowncito by Merche 8A.
Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web o des del telèfon (931 538
381).

19/06
Teatre

La balada de
Lady Lup
CC i Espai de Gent
Gran Baró de Viver
18.00 h

Las Borregas és un
petit poble perdut enmig del
desert de Mèxic entre Los
Nogales, Aguas Prietas i la
frontera amb el gringo. Allà
hi ha una cantina fosca i
trista, una cofurna habitada
per personatges estranys i
regentada per la Lady Lup;
una dona cridanera que mai
parla del seu passat. Però
tot canviarà així que arribi
la Minerva... Amb la Cia. La
Trifulga dels fútils.

Activitat presencial i places
limitades. Cal inscripció prèvia
al web o al codi QR adjunt.

25/06
Cabaret

28/06 30/07

Casal d’estiu d’arts
escèniques

Bravo cabaret! Vivertimento!
Espai La Foradada
(CC Trinitat Vella)
18.30 h

CC Baró de Viver

Diversos torns, per a infants
nascuts entre el 2009 i el
Arriba el cabaret més canalla i 2017.
divertit de Barcelona de la mà Teatre, caracterització, titelles,
de la Waka! Els millors artistes expressió corporal, attrezzo,
de la faràndula barcelonina es comedia dell’arte, maquillatge,
reuneixen al costat de la Waka dansa, jocs, música,
per donar color i lluentor
curtmetratges i molt més!
aquests temps tan foscos!
Endinsa’t en el món de les arts
Covid? Co... què? Veniu a
escèniques amb aquest casal,
gaudir amb nosaltres!
cada divendres representarem
Activitat presencial i places
un espectacle!
limitades. Cal inscripció prèvia Més informació al codi QR
al web i al codi QR adjunt.
adjunt.

29/06
19.00 h
CC Navas
Cabaret

Bravo cabaret!
Arriba el cabaret més canalla i
divertit de Barcelona de la mà
de la Waka! Els millors artistes
de la faràndula barcelonina es
reuneixen al seu costat per donar
color i lluentor aquests temps tan
foscos! Covid? Co... què? Veniu
a gaudir amb nosaltres!
Cia. Bravo cabaret, en residència
al CC Trinitat Vella.
Activitat presencial amb places
limitades. Cal reserva al web
ccnavas.cat o al codi QR adjunt.
També s’emetrà en directe a
través del
Facebook del centre.

Juny/Juliol
Taller de teatre musical en
anglès

Sing, sang,
song!

Biblioteca Ignasi Iglésias –
Can Fabra
29, 30 de juny, 1, 5, 6, 7, 8
de juliol, de 17 a 20 h.

Vine a practicar anglès amb
les teves cançons preferides!
Intensiu d’interpretació de
cançons en anglès. Inclou
tècnica de cant, tècnica
d’interpretació i articulació
dels sons de la llengua anglesa
americana. Mostra oberta del
treball realitzat el darrer dia
del curs.
Per a joves d’entre 16 i 30
anys.
Cal inscripció prèvia a
partir de l’1 de juny a les
9.30 h per correu, telèfon o
presencialment.
Més informació: www.
barcelona.cat/bibcanfabra

02/07

19.00 h
CC Trinitat Vella
Teatre

Giulia
Diuen que al pot petit hi ha la bona
confitura, el que no diuen és que
també s’hi guarda el millor verí.
La Giulia Tofana va ser l’assassina
amb més èxit del segle XVII.
Arsènic, plom i belladona, són els
ingredients que van convertir la
seva perfumeria en una fàbrica de
verí. El seu producte estrella: l’Aqua
Tofana, un beuratge inodor, incolor,
insípid, però eficaç que venia a
les dones que volien alliberarse dels matrimonis no desitjats.
Responsable de la mort de més de
sis-cents homes, la protagonista de
l’obra va ser una emmetzinadora
més discreta, però també la més
letal.
Cia. Gespalka’p, en residència al
CC Can Clariana Cultural.
Direcció i interpretació: Maria
Ramírez, Mateu Bauçà
Dramatúrgia: María Ramírez
Espai sonor: Sergi Miwa
Composició musical: Sergi Miwa,
Mateu Bauçà i Ira Rap
Visió externa i coreografia: Clara
Mingueza
Durada: 80 minuts
Cal inscripció prèvia al codi QR
adjunt.

Ens
pots
trobar
a:
CC Baró de Viver
c/ Quito, 8-10
932 565 097
info@ccbarodeviver.cat
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/barodeviver/
EDQ
CC Bon Pastor
Plaça Robert Gerhard, 3
933 147 947
centrecivicbonpastor@gmail.
com
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/bonpastor/
EDQ
CC Can Clariana Cultural
c/ Felip II, 222
937 637 299
info@canclariana.cat
https://ajuntament.
barcelona.cat/ccivics/
canclarianacultural/
EDQ

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

Fabra i Coats - Fàbrica de
Creació
c/ de Sant Adrià, 20
932 566 150
fabraicoats@bcn.cat
https://www.barcelona.cat/
fabraicoats/
EDQ

CC Navas
Passatge del Doctor Torent, 1
933 493 522
ccnavas@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/navas/
EDQ

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

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

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

CC Trinitat Vella
c/ de la Foradada, 36-38
933 457 016
https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/trinitatvella/
EDQ

Biblioteca La Sagrera –
Marina Clotet
c/ Camp del Ferro, 1
933 408 675
www.barcelona.cat/
biblasagrera
b.barcelona.mc@diba.cat

Canòdrom Parc de Recerca
Creativa
c/ Concepció Arenal, 165
937 689 936
hola@canodrom.com
https://canodrom.com/
EDQ

Casal de Barri Torre de La
Sagrera
c/ Berenguer de Palou, 64
931 538 381
www.torrelasagrera.org
info@torrelasagrera.org

