TORNEM A GAUDIR
DE LA FESTA DE SANT
ANDREU
L’arribada de la tardor
és motiu d’alegria a la nostra ciutat perquè
és sinònim de la nostra Festa de Sant Andreu.
La pandèmia ens va impedir l’any passat viure
aquests dies amb la normalitat a la que estàvem acostumats i ara, quan comencem a
veure la llum al final del túnel, ens tornem a
preparar per gaudir d’aquests dies, amb prudència, civisme i respecte.
La Festa de Sant Andreu és una festa intimista,
recollida i adaptada a l’època de l’any. El programa que us presentem està farcit d’activitats i propostes pensades per a tots els gustos
i a totes les edats. Tots els santandreuencs i
santandreuenques trobaran una activitat que
els agradarà.
Aquesta festa ens permetrà que ens tornem
a trobar, que ens relacionem amb els nostres
veïns i veïnes, que tornem a compartir espais
i experiències.
Ens trobem a la Festa de Sant Andreu!
Ana Alba
L’alcaldessa

VOLVEMOS A DISFRUTAR
DE LA FIESTA DE SANT ANDREU
La llegada del otoño es motivo de alegría en
nuestra ciudad porque es sinónimo de nuestra Fiesta de Sant Andreu. La pandemia nos
impidió el año pasado vivir estos días con la
normalidad a la que estábamos acostumbrados y ahora, cuando comenzamos a ver la
luz al final del túnel, nos volvemos a preparar
para disfrutar de estos días, con prudencia,
civismo y respeto.
La Fiesta de Sant Andreu es una fiesta intimista, recogida y adaptada a la época del año.
El programa que os presentamos está repleto de actividades y propuestas pensadas para
todos los gustos y para todas las edades. Los
santandreuencs y santandreuenques encontrarán una actividad que les gustará.
Esta fiesta nos permitirá que nos volvamos a
encontrar, que nos relacionemos con nuestros vecinos y vecinas, que volvamos a compartir espacios y experiencias.
¡Nos encontramos en la Fiesta de Sant Andreu!
Ana Alba
La alcaldesa

LA FESTA DE TARDOR

LA FIESTA DE OTOÑO

Els santandreuencs i
les santandreuenques
celebrem, un any més,
la Festa de Sant Andreu.

Los santandreuencs y santandreuenques celebramos, un año más, la Festa de Sant Andreu.

És la festa dedicada al nostre patró i ens permet tornar a gaudir de la nostra cultura tradicional i popular, de les nostres entitats, de l’art
i d’espais de trobada on compartim emocions
i compromisos col·lectius.

Es la fiesta que dedicamos a nuestro patrón
y nos permite volver a disfrutar de nuestra
cultura tradicional y popular, de nuestras entidades, del arte y de espacios de encuentro
donde compartimos emociones y compromisos colectivos.

És la nostra festa més històrica i arrelada, una
festa oberta a tothom, amb activitats i propostes per a tota la família, que combina tradició i
modernitat i que inclou moltes iniciatives sostenibles que pensen en el nostre futur compartit.

Es nuestra fiesta más histórica y arraigada,
una fiesta abierta a todos y todas, con actividades y propuestas para la toda la familia, que
combina tradición y modernidad y que incluye muchas iniciativas sostenibles que piensan
en nuestro futuro compartido.

Així és la nostra festa de tardor, on tornem a
demostrar que la cultura és fonamental en la
nostra ciutat.

Así es nuestra fiesta de otoño, donde volvemos a demostrar que la cultura es fundamental en nuestra ciudad.

Què la gaudiu al màxim!

¡Qué la disfrutéis al máximo!

Juan Pablo Beas
Regidor de cultura

Juan Pablo Beas
Regidor de cultura
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ACTES PREVIS

DIMECRES
24 DE NOVEMBRE

DIUMENGE
21 DE NOVEMBRE

10.00 h
Hort urbà
Taller per aprendre a fer un mini
hort apte per qualsevol espai reduït
(balcó, finestra o interior de casa),
aprofitant materials en desús.

18.00 h
L’envelat

Cal portar: 2 o més ampolles d’aigua, 2
o + brics, cordill de cotó, tisores.
Portar opcionalment: full de paper,
cola i llapis o retoladors (per decorar).

Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: www.sabarca.cat

Espectacle de dansa amb música
en directe, a càrrec de l’Esbart
Olesà i la Cobla Vila d’Olesa.

Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

18.30 h
Apedacem amb Boro Shashiko
Taller d’aquesta tècnica de
costura japonesa que repara
la roba amb pedaços brodats
visibles, i que neix de la necessitat
dels camperols de fer durar el
màxim la seva roba.

Preu: Socis 7 € - no socis 9 €
Reserva d’entrades: Whatsapp 639 274
189 – info@elcasino.cat – taquilla 1 hora
abans de l’inici de l’espectacle.

Lloc: El Casino
Organitza: Societat el Casino

DIMARTS
23 DE NOVEMBRE

Cal portar costurer, retalls de roba i fils
de cosir.

Lloc: Centro Cultural Andaluz
(Centre de Recursos Associatius)

18.00 h
Costura creativa
Taller. Transformem i reutilitzem
la roba en desús per fer altres
peces informals, com bosses amb
samarretes, davantals de texans
etc.

Inscripcions: www.sabarca.cat
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

19.00 h
Parlem del càncer de mama
Taula informativa a càrrec
d’Elena Force, psicooncòloga
de l’Associació Española Contra
el Càncer (AECC), i José Galera,
tècnic del Club de Tir amb Arc SAB.
Lloc: Teatre Núria Espert.
Sala Federico García Lorca

Cal portar peces de roba en desús

Lloc: Associació de Veïns
Vall Palau
Inscripcions: www.sabarca.cat
Col·labora: Àrea Metropolitana de
Barcelona
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20.30 h
Els Brugarol
Teatre, amb Ramon Madaula,
Jaume Madaula i Estel Solé
La filla de cal Brugarol vols
canviar-se el primer cognom
pel de la mare, el qual genera un
conflicte inter generacional.
Lloc: Teatre Núria Espert

FESTA DE
SANT ANDREU
DIVENDRES
26 DE NOVEMBRE
10.00 h
Neteja natural
Taller de petits trucs per fer
una neteja de casa a partir de
productes que tenim a la cuina.
Sense contaminar el medi
ambient, més econòmica i a
la vegada respectuosa amb la
nostra salut.

Informació i venda d’entrades:
www.teatrenuriaespert.cat

Cal portar 2 o 3 petits envasos
reutilitzables.

DISSABTE
27 DE NOVEMBRE

Lloc: Casal de Dones del Palau.
c. de la Vall del Palau, 13
Inscripcions: www.sabarca.cat
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

08.00 h
22è Concurs de pintura ràpida
Inscripció i timbratge.
Diverses modalitats segons les
edats.

19.00 h
Presentació dels llibres
de poesia
Barras paralelas, d’Antonio
García Lorente, i El pinzell de
les ànimes callades, de José Luis
García Herrera, premi de poesia
Mn. Narcís Saguer, ambdós de
Parnass Ediciones.
Lloc: Biblioteca Aigüestoses

Informació, inscripció i timbratge:
Teatre Núria Espert
Bases del concurs a
www.teatrenuriaespert.cat
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09.00 h
Vine a jugar al paintball
Activitat juvenil, a partir de 16
anys. Partides de 30 minuts en
equips de 5 contra 5, en format
paintball esportiu.

12.00 h
A la fresca
Teatre còmic de carrer itinerant,
a càrrec de la companyia Anna
Confetti.
Tres personatges i una cadira
gegant surten a prendre la fresca.
Sortida: pl. de Federico
García Lorca

Cal portar roba còmoda de cos sencer i
calçat esportiu.

Material, proteccions i
assegurances incloses.
Inscripcions (individuals) a
www.teatrenuriaespert.cat

Lloc: Parc Central
Preu: 5 €

11.00 h
Vine i toca!
Els instruments surten al carrer.
Un piano i una guitarra t’esperen
a una plaça perquè els toquis.
Tothom hi és benvingut. Omplim
la vila de música.
Lloc: piano a la pl. de la Font
de la Roda i guitarra a l’escenari
jardins Casa Pedemonte

18.00 h
46è Festival de
patinatge artístic
Lloc: Complex Esportiu L’11
Organitza: Associació de Patinatge Artístic
de Sant Andreu de la Barca

18.00 h
22è Concurs de pintura ràpida.
Lliurament de premis i
inauguració de l’exposició de les
pintures participants.
Lloc: Teatre Núria Espert

Col·labora: Escola Municipal de Música i Dansa

11.00 h
Presentació d’exposició ODS de
Sant Andreu de la Barca
L’ODS és un sistema de 17 objectius
de desenvolupament sostenible, a
través dels quals es proposa abordar
els grans reptes globals.
Lloc: Sala de Plens de
l’Ajuntament

19.45 h
Batucada
A càrrec dels grups Ous de Drac,
i Tabaldraks de la Colla de Diables
de Sant Andreu de la Barca.
Sortida: pl. de Federico
García Lorca
Organitza: Colla de Diables de Sant
Andreu de la Barca
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DISSABTE
27 DE NOVEMBRE
20.00 h
Coplas del alma
Teatre, amb Emilio Gutiérrez Caba
Repàs sentimental, filosòfic,
humorístic i social a la poesia
espanyola, acompanyat del
pianista Víctor Carbajo i el baríton
Luis Santana.
Lloc: Teatre Núria Espert

Consells per al bon funcionament del
correfoc
• Us recomanem portar roba vella, de
cotó, amb mànigues i pantalons llargs,
mocadors i barret per evitar ofecs i
cremades. No oblideu lligar-vos bé el
calçat per si us empaiten.
• Protegiu-vos els ulls i tingueu cura
de tapar-vos les orelles per disminuir
l’impacte del soroll de les explosions
pirotècniques.
• Porteu mascaretes de roba. En cap
cas les porteu quirúrgiques, FP-2 o
similars.
• Recomanem al veïnat que tanqui les
finestres, les portes i els balcons, que
reculli la roba estesa i que plegui els
tendals dels carrers per on passa el
correfoc.
• Protegiu els vidres dels aparadors amb
paper gruixut o cartró.
• No llanceu mai aigua damunt de
bèsties ni de diables.
• Deixeu fer la feina als diables i a les
bèsties. Durant el recorregut no els
talleu el pas.
• L’organització no es farà responsable
dels desperfectes per negligència.
• No aparqueu vehicles als carrers del
recorregut del correfoc a partir de les
18.00 h del dissabte 27 de novembre.
S’avisarà la grua municipal.

Informació i venda d’entrades:
www.teatrenuriaespert.cat

20.30 h
Correfoc
A càrrec de la Colla de Diables
i Dracs de Martorell, i la Colla
de Diables de Sant Andreu de la
Barca.
Recorregut: pl. d’Anselm Clavé,
c. Major, c. de Parera, pl. de
la Font de la Roda, c. de Sant
Josep Oriol, pg. del Parlament,
c. del Montseny, c. de Joan
Archs i c. Major.
Final: pl. d’Anselm Clavé
Organitza: Colla de Diables de Sant
Andreu de la Barca

6

DIUMENGE
28 DE NOVEMBRE

11.00 h
Guixot de 8
Jocs d’enginy de fabricació
pròpia amb materials recuperats.
Per a nens, nenes, pares, mares,
àvies, avis i gent de totes les edats
i condició.
Lloc: pl. de Federico García Lorca

08.30 h
Tradicional pujada al Pi Tallat
El cim més alt de Sant Andreu de
la Barca.
Sortida: Av.de la Constitució,
davant del mercat municipal.

Col·labora: Diputació de Barcelona

Organitza: Centre Excursionista Pi Tallat

11.00 h
Els colors del Sol
Taller familiar, a partir de 6 anys,
per pintar tot apropant-se a les
energies renovables i visualitzar
la força de l’energia solar. Cada
artista s’emporta un record sobre
cartró reciclat, decorat amb
aquarel·les.
Lloc: pl. de Federico García Lorca

09.00 h
Cursa Ekiden SAB 2021
Sortida i arribada:
Av. de la Constitució
Informació i inscripcions: https://
ekidensab.blogspot.com/
Organitza: Club Atletisme Sant Andreu
de la Barca, amb la col·laboració
d’ESPORTSSAB

09.30 h
Jornada medieval
Ambientació medieval, tirada d’arc
i jocs medievals durant tot el matí.
Lloc: Camp municipal
de Tir amb Arc
Organitza: Club de Tir amb Arc SAB

Col·labora: Diputació de Barcelona

11.00 h
Cursa Mini DH Sant Andreu
de la Barca
Puntuable per la Copa catalana
de Mini DH.
11.00 h 1 màniga / 12.00 h 2 màniga
Cursa federada de descens BTT per nens i
nenes de 5 a 14 anys, amb llicència.
Lloc: Arribada descens,
al costat del circuit municipal
de BMX Santi Moreno

11.00 h
Autoconsum solar fotovoltaic
Taller adreçat al públic adult per
donar a conèixer les múltiples
aplicacions de l’energia solar
fotovoltaica per auto produir
electricitat als habitatges,
comunitats, petites empreses.
Lloc: pl. de Federico García Lorca
Col·labora: Diputació de Barcelona

Organitza: Motoclub Sant Andreu
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DIUMENGE
28 DE NOVEMBRE

16.30 h
Activitats de castellers i grallers
Vine a descobrir el món casteller
de la mà dels Castellers de
l’Adroc.
Lloc: pl. de Federico García Lorca

11.30 h
Samarretes bestials
a la Jugatecambiental
Activitat familiar. Pintarem unes
samarretes ben animals.

Organitza: Castellers de l’Adroc

18.00 h
¡Silencio!
Dansa, amb Barcelona Ballet
Flamenco
La violència de gènere abordada
des de la dansa combinada amb
música, poesia i teatre.
Lloc: Teatre Núria Espert

Cal que porteu la vostra samarreta

Lloc: Jardins Mercè Rodoreda
Col·labora: Àrea Metropolitana de
Barcelona

11.00 h
Trobada de l’Andreu
i la Quimeta
Plantada dels gegants i cercavila
amb les colles geganteres de
Navarcles, Sant Llorenç Savall,
Pallejà, el barri de Casablanca de
Sant Boi, l’escola Mare de Déu
del Carme del Prat de Llobregat, i
l’Agrupació Cultural Aigüestoses.
Inici: parc central
Recorregut: Casal de la Gent
Gran, ctra. de Martorell, ctra. de
Barcelona, c. de la Riera Canals,
pl. de la Font de la Roda, c. de
sant Josep Oriol, c. Catalunya, c.
del Ferrocarril, c. de l’Esport, pl.
de Federico García Lorca

Informació i venda d’entrades:
www.teatrenuriaespert.cat

DILLUNS
29 DE NOVEMBRE
10.00 h
Cura de les plantes
amb materials reciclats
Taller per muntar un petit hort
a casa amb envasos i residus
orgànics. Coneixerem maneres
de fer créixer plantes boniques
sense comprar res, i aprendrem
alguns remeis per a tenir-ne cura.

Organitza: Agrupació Cultural Aigüestoses

Cal portar brics nets o ampolles de
plàstic
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DIMARTS
30 DE NOVEMBRE

Portar opcionalment cola i paper
per decorar, llavors, tisores,
retolador o llapis, paper de cuina
o retall de roba de cotó.
Casal de Dones del Palau.
c. de la Vall del Palau, 13

11.00 h
Missa de celebració de la
festivitat de Sant Andreu
Predicarà l’homilia Mn. Jordi Tres,
rector de Castellví de Rosanes,
Gelida i Sant Llorenç d’Hortons.
Comptarà amb la participació
de capellans de l’arxiprestat de
Montserrat. Durant la cerimònia
es cantarà l’himne de Sant
Andreu, a càrrec de la Coral
Ferran Sors.
Lloc: Església de Sant Andreu

Inscripcions: www.sabarca.cat
Col·labora: Àrea Metropolitana de
Barcelona

19.00 h
Missa
Celebració de la pregària de vespres.
Lloc: Església de Sant Andreu
19.45 h
Concert d’orgue
A càrrec de Bernat Bailbé,
organista de l’Església de Sant
Felip Neri i professor d’organistes.
Estrena de l’orgue després de la
seva restauració.
Lloc: Església de Sant Andreu

11.00 h i 12.30 h
Horta
Teatre familiar, a partir de 3 anys,
amb Horta Teatre.
Espectacle multi premiat centrat
en la terra, patint dels valors i els
costums ancestrals; amb humor,
emoció i poesia.
Lloc: Teatre Núria Espert
Preu: 10 € taquilla, 8 € anticipada i 5 €
Carnet Petits Grans Espectadors (màxim
dues entrades)

20.00 h
Presentació del llibre de viatges
Ànimes viatgeres. La història de dos
viatgers, de Cristina Pérez i Marc
Magen, els quals van recórrer més
50 països en 5 anys. Xerrada amb
passi de vídeos i fotos.
Lloc: Teatre Núria Espert.
Sala Federico García Lorca

Informació i entrades:
www.teatrenuriaespert.cat
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DIMARTS
30 DE NOVEMBRE

EXPOSICIONS
Exposició 22è Concurs
de pintura ràpida
Lliurament de premis: dissabte 28
de novembre a les 18.00 h
Del 29 de novembre
fins el 4 de gener
L’horari de l’exposició serà segons
la programació dels actes de
Nadal

11.45 h
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Contemporània
Lloc: pl. de la Font de la Roda
Organitza: Societat El Casino

Entitats socioculturals i
esportives organitzadores
Agrupació Cultural Aigüestoses,
Associació de Patinatge Artístic Sant
Andreu de la Barca, Castellers de l’Adroc,
Centre Excursionista Pi Tallat, Club
Atletisme Sant Andreu de la Barca, Club
de Tir amb Arc SAB, Colla de Diables de
Sant Andreu de la Barca, Coral Ferran
Sors, Escola Municipal de Música i Dansa,
Motoclub Sant Andreu, Parròquia de Sant
Andreu de la Barca, Ràdio Sant Andreu,
Societat El Casino.

20.00 h
Encesa de les llums de Nadal
Amb la participació de l’Escola de
Municipal de Música i Dansa i de
l’Agrupació Cultural Aigüestoses.
Lloc: pl. de Federico García Lorca

TEMPORADA D’ARTS ESCÈNIQUES

desembre 2021

Música

DESCONCERTO

Cia. Orthemis, Nova Orquestra
de Cambra de l’Empordà
Divendres 17 de desembre. 20.30 h
Entrades: 18 € web / 20 € taquilla
Espectacle recomanat a partir de 5 anys.

Música

DIA D’HIVERN
Ferran Mitjans i Marc Díaz
Dissabte 18 de desembre. 20.00 h
Entrades: 9 € web / 10 € taquilla
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Titelles

L’AVENTURA
D’AVORRIR-SE

L’Estaquirot Teatre
Diumenge12 de desembre.
12.00 h

Entrades: 8 € web / 10 € taquilla / 5
€ Petits Grans Espectadors (màx. 2
entrades)
A partir de 3 anys. Espectacle en català.

INFORMACIÓ

• Mesures sanitàries en
equipament tancats:
- Dins de l’equipament
és obligatori l’ús de les
mascaretes.
- Tots els espais de
l’equipament estan equipats
amb gel desinfectant.
- Els equipaments seran
desinfectats i ventilats abans
i després de l’activitat.
- Als equipaments hi haurà
personal de l’organització
per qualsevol dubte que
pugui sorgir
- És imprescindible seguir les
indicacions del personal
d’organització.

Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca
Pl. de l’Ajuntament, 1
Tel. 93 635 64 00
• Regidoria de Cultura
Tel. 93 635 64 00 ext.280
cultura@sabarca.cat
• Regidoria de Joventut
Tel. 93 635 64 00 ext.206
joventut@sabarca.cat
• Regidoria de Medi Ambient
Tel. 93 635 64 00 ext.399
mediambient@sabarca.cat
• Regidoria d’ Igualtat
Tel. 93 635 64 00 ext.395
igualtat@sabarca.cat

• El programa conté tota
la programació d’actes
prevista fins al moment de
tancar l’edició. Qualsevol
canvi o actualització podeu
consultar-la a la pàgina web de
l’Ajuntament.

• www.sabarca.cat
• www.teatrenuriaespert.cat

• L’organització es reserva el
dret d’alterar la programació i
l’horari dels actes per causes
meteorològiques o per raons
alienes a la seva voluntat.

NOTES
INFORMATIVES

• Aquest programa, amb una
tirada de 13.500 exemplars,
és distribuït per l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca a
tots els habitatges del nucli
de la ciutat als quals es facilita
l’accés. El programa també
es pot trobar als equipaments
municipals.

Sobre els actes:
• Els actes assenyalats amb
són organitzats amb motiu de
la Setmana del Medi Ambient i
de la Prevenció de Residus.
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Patrocini:

Coordinació:

