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QUÈ ÉS CALIDOSCOPI CULTURAL? 
Un programa d’activitats, organitzat pel DISTRICTE 

DE SANT ANDREU, que vertebra les seves 

activitats a través d’una temàtica i, com fa un 

calidoscopi, s’explora a través de prismes diversos. 

Se celebra cada any durant el mes de MAIG 
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QUIN ÉS L’EIX DEL CALIDOSCOPI 

CULTURAL 2018? 
Calidoscopi Cultural 2018 versarà sobre la relació entre 

LITERATURA i TERRITORI, considerant que la 

literatura és un element transformador capaç de 

despertar consciències, aportar nous punts de vista i 

projectar llum sobre les ombres i que, en 

conseqüència, té un efecte directe tant sobre les 

comunitats com sobre els territoris que aquestes 

habiten. 
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COM ES PROGRAMA EL CALIDOSCOPI 

CULTURAL? 
La programació del Calidoscopi Cultural es nodreix a 

través de tres vies: 

1. Les propostes ideades i programades per 

cada un dels equipaments que hi participen. 

2. Les accions ideades en xarxa pel conjunt dels 

equipaments que dissenyen estratègies i activitats 

comunes per als set barris del districte.  

3. Les activitats que el comissari proposa als 

diferents equipaments i que es treballen conjuntament. 
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QUINES SERAN LES ACTIVITATS? 
Tallers, visites guiades, itineraris, representacions teatrals, exposicions, xerrades... Un ampli ventall 

d’activitats té cabuda en un programa que es constitueix com un festival de primavera i on participen centres 

cívics, biblioteques, casals i altres entitats presents al territori dels set barris del Districte de Sant Andreu.  

Calidoscopi Cultural 2018 reuneix prop de 40 activitats en els set barris del districte. En destaquen 

l’homenatge a Feliu Formosa amb la participació de Joan Margarit, els poemes visuals que Jordi Bertran 

construeix amb els seus titelles o la visita dels Nens Eutròfics a la Fabra i Coats. També el recital-concert de 

poesia i rap organitzat a l’interior del Centre Penitenciari Obert 2 - Presó de Dones de la Trinitat. 
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QUINS EQUIPAMENTS PARTICIPEN AL CALIDOSCOPI? 

 
A Calidoscopi Cultural participen els equipaments culturals de proximitat del Districte de Sant Andreu: 

biblioteques, casals de barri, centres cívics...; i també infraestructures de ciutat com la Fabra i Coats i el 

Canòdrom. 
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QUI ÉS EL COMISARI DE CALIDOSCOPI CULTURAL 2018? 
Cada edició de Calidoscopi Cultural comptarà amb un comissari, figura que estarà lligada al tema central al voltant del 
qual girin les activitats i que garantirà el nivell i l’originalitat de les propostes.  
Com que la literatura, entesa com una eina capaç de transformar, transmetre reivindicacions i plantejar alternatives, 
és el tema d’enguany, el comissari de l’edició de 2018 serà DAVID CASTILLO (Barcelona, 1961), periodista, poeta i 
novel·lista i, des de 2017, president de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC). 
Com a comissari, David Castillo plantejarà algunes de les activitats centrals del programa. 
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BARÓ DE VIVER: 

 

 CC de Baró de Viver 

  

BON PASTOR 

 

 Biblioteca Bon Pastor 

 Centre Cívic Bon Pastor 

 

CONGRÉS-INDIANS 

 

 Casal del Barri Congrés-Indians  

 CC Can Clariana Cultural 

 Canòdrom Parc de Recerca Creativa 

  

LA SAGRERA 

 

 CC La Sagrera 
 Espai Jove Garcilaso 
 Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet 
 Casal de Barri Torre de La Sagrera 
  

NAVAS 
 CC Navas 
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SANT ANDREU 
 
 Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra 
 CC Sant Andreu 
 Centre Municipal de Cultura Popular  
 CB Can Portabella 
 SCE La Lira 
 Casal del Barri Ateneu L’Harmonia 
 Fabra i Coats - Fàbrica de Creació 
 
TRINITAT VELLA 
 
 CC Trinitat Vella 
 Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero 
 Centre Penitenciari Obert 2 - Presó de Dones de 

la Trinitat 
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PROPOSTES EN XARXA 
Juntament amb les propostes del comissari i les propostes pròpies de cada un dels espais, els diferents 

equipaments han decidit conjuntament en dues activitats en xarxa: ‘SPEAKERS’ CORNER’ i ACCIONS 

EFÍMERES 
 

QUÈ SÓN ACCIONS EFÍMERES. LA 

POESIA ÉS AL CARRER? 
Manllevem una de les frases més famoses del Maig 

del 68, La poesia és al carrer, i també el seu esperit, 

perquè això és el que volen aconseguir amb 

aquestes accions efímeres: omplir carrers i places 

dels set barris del districte de frases literàries, frases 

amb història, que han estat triades pels diferents 

equipaments del territori.  
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• Baró de Viver. “Llibres i nassos”.  
• Bon Pastor. “Els clàssics”, amb Encarna 
 Hernández. 
• Congrés-Indians. “Història de la literatura en 9 
 cançons”, amb el cantautor El Sobrino del Diablo.   
• La Sagrera. “Veus de ningú”. 
• Navas. “En femení”, amb la poeta Sònia Moll i la 
 compositora Maria del Alar. 
• Sant Andreu. “Rapsòdia a tres bandes”, amb 
 Cristina  Lanau. 
• Trinitat. “Anècdotes de la Trini.” 
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QUÈ ÉS ‘SPEAKERS’ CORNER’? 
Seguint el model popularitzat al Hyde Park de 

Londres, proposem set accions (una per cada barri i 

gestionada pels equipaments de la zona) de 

micròfon obert: és a dir, es posarà a disposició del 

veïns i veïnes un micròfon i un escenari per dir allò 

que creguin convenient sobre el tema central de la 

trobada, literatura i territori. Cada una de les accions 

comptarà amb una temàtica pròpia i en alguns casos 

amb la figura d’un dinamitzador. 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca 


