Enric Llorca
Alcalde
La Festa de Sant Andreu, la nostra festa
La tardor, els dies curts, el recolliment...
És l’hora de la Festa de Sant Andreu, una
festa íntima i tradicional que tornarà a
presentar els elements més característics
de la nostra ciutat. Com sempre, amb la
col·laboració de les entitats i associacions,
l’Ajuntament ha preparat un programa que
reserva un espai per a tots els ciutadans.

La Fiesta de Sant Andreu, nuestra fiesta
El otoño, los días cortos, el recogimiento…
Es la hora de la Fiesta de Sant Andreu,
una fiesta íntima y tradicional que
volverá a presentar los elementos más
característicos de nuestra ciudad. Como
siempre, con la colaboración de las
entidades y asociaciones, el Ayuntamiento
ha preparado un programa que reserva un
espacio para todos los ciudadanos.

Juan Pablo Beas
Regidor de Cultura i Joventut
Dies per compartir
La Festa de Sant Andreu és tradició
i modernitat, alegria i tardor, entitats
il·lusionades i treballadores, art i
espectacles, teatre de primera línia, noves
il·lusions, respecte i memòria, diversitat
i medi ambient. Son preciosos dies per
compartir, per compartir-nos. Per mostrar
la felicitat d’una ciutat que pensa en tots i
en totes, que gaudiex de les seves festes
i que sempre surt al carrer. Visca la Festa
del patró!

Días para compartir
La Festa de Sant Andreu es tradición y
modernidad, alegría y otoño, entidades
ilusionadas y trabajadoras, arte y
espectáculos, teatro de primera línea,
nuevas ilusiones, respeto y memoria,
diversidad y medio ambiente. Son
preciosos días para compartir, para
compartirnos. Para mostrar la felicidad
de una ciudad que piensa en todos y en
todas, que disfruta de sus fiestas y que
siempre sale a la calle. Visca la Festa del
patró!

Dimecres 20 de
novembre
18.00 h
La Setmana del Medi Ambient
s’inicia amb un Taller de cuina
d’aprofitament.
Cuina saludable, residu zero, on
s’ensenyarà com preparar receptes
saludables generant el mínim
residu.
Cal fer inscripció prèvia al Centre de
Recursos Associatius, presencialment o
trucant per telèfon.
Horari d’atenció al públic
de 17.30 a 20.00 h

Lloc: Centre de Recursos
Associatius (pl. Anselm Clavé, 2-4)
Tel. 936 530 211
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

Dijous 21 de
novembre
17.30 h
No saps què fer amb les
samarretes velles? Apunta’t al
Taller de bosses amb samarretes,
transformarem les samarretes
en originals bosses per anar a
comprar.
Els assistents hauran de portar
samarretes en desús.
Cal fer inscripció prèvia al Centre de
Recursos Associatius, presencialment o
trucant per telèfon.
Horari d’atenció al públic
de 17.30 a 20.00 h.

Lloc: Centre de Recursos
Associatius (pl. Anselm Clavé, 2-4)
Tel. 936 530 211
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

Divendres 22 de
novembre
10.00 h
Vine a conèixer l’Estand de
l’aprofitament i coneixeràs la
manera de generar menys residus
a la cuina i els problemes que
comporta el malbaratament.
Lloc: Av. de la Constitució,
davant del Mercat Municipal
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

Dissabte 23 de
novembre
11.30 h
Segur que totes les nenes i nens
coneixen què és l’Slime, si vens a
la biblioteca podràs fer un Taller
infantil de Slime: Moc zombi.
Per a nens i nenes a partir de 9
anys.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
(activitat gratuïta)
Organitza: Biblioteca Aigüestoses

18.00 h
Els actes de commemoració del
Dia Contra la Violència Masclista
s’inicien amb un Taller de
defensa personal a càrrec de
Gustavo Baco, entrenador de
defensa personal femenina.
Lloc: Escola JJ Ortiz
Places limitades
Inscripcions: 900 151 976

Diumenge 24 de
novembre

08.30 h
L’esport també és present a la
Festa de Sant Andreu amb el
Campionat de Catalunya Mini
DH - Mini Kids Cup
Lloc: arribada de descens de
Sant Andreu
09.30 h
Participa a la Marxa comarcal
contra la violència masclista a
Sant Feliu de Llobregat. Entre
totes i tots ho aconseguirem!
Lloc sortida: Esplanada del
Mercat Setmanal
Places limitades segons
aforament autocar.
Inscripcions: 900 151 976

10.00 h
Apropa’t al Mercat de segona
mà i d’intercanvi, allà podràs
trobar de tot per canviar o bé
comprar.
Cal fer inscripció prèvia a través
de la web de l’Ajuntament
o presencialment a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC),
planta baixa de l’Ajuntament.
Lloc: pl. de Federico García
Lorca
Informació: www.sabarca.cat
Tel. 936 356 400 Ext. 318
mediambient@sabarca.cat
10.30 h
Tens algun electrodomèstic
o aparell informàtic espatllat?
Tens la bicicleta avariada?
Doncs apropa’t al Reparatruck,
servei mòbil d’autoreparació,
allà podràs donar una segona
vida a aquest aparells que estan
en desús.
Lloc: pl. de Federico García
Lorca
Entitat: Solidança Economia
Social i Solidària
Col·labora: Diputació de Barcelona, amb
el suport de l’Agencia de Residus.

11.30 h
Si vols passar una bona estona
jugant, la teva activitat és la
Jugatecambiental, on podràs
trobar jocs d’aigua i aprendràs
moltes coses amb La màquina
de l’aigua.
Lloc: Jardins Mercè Rodoreda
Col·labora: Àrea Metropolitana de
Barcelona i Fundesplai.

18.00 h
El Teatre Núria Espert també
lluita contra la violencia masclista
i és per això que ens ofereix
l’espectacle ¡Silencio!, a càrrec
de la Companyia Barcelona Ballet
Flamenco. Un espectacle de dansa
que ens parla sobre la violència
masclista, segur que no et deixarà
indiferent!
Entrades: 13,50 € web / 16 €
taquilla
Lloc: Teatre Núria Espert

Dilluns 25 de
novembre
10.00 h
Tens alguna peça de roba que ja
no t’agrada? Que ja no utilitzes?
Apunta’t al Taller de costura
creativa i aprèn a donar una altra
vida a la roba.
Els participants hauran de portar la
seva roba i accessoris.
Cal inscripció prèvia a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Tel. 900 151 976
Lloc: Casal de Dones del Palau
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

16.00 h
Donar sang salva tres vides.
Campanya de recollida de sang a
Sant Andreu de la Barca, siguem
solidaris.
Lloc: Institut el Palau
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

17.00 h
Activitats en commemoració
del Dia Internacional contra la
Violència Masclista.
• Música d’ambient amb cançons
interpretades per dones que
promouen la igualtat.
• Xocolatada.
• Crits a la deriva, actuació en directe
de Laura Miquel i Eugeni Muriel.
• Lectura del manifest contra la
violència masclista.
• Exposició Els drets de les dones
de Mans Unides.
• Taller de Missatges per la igualtat i
de confecció de llacets liles.
Col·labora: Associació de Dones del Palau
i Associació de Dones Creatives

• Taller de Fem xapes per la igualtat.
Col·labora: Esplai Pingüí

• Taller familiar L’art contra la
violència masclista
Col·labora: El Taller de Ana

• Punt d’Informació del Pacte
Municipal contra la Violència
masclista.
Apropa’t per conèixer els recursos,
activitats i formació per un Sant
Andreu de la Barca lliure de
masclisme.
Lloc: pl. de Federico García Lorca

19.00 h
Comprova si escrius bé el
català, apunta’t al 5è Dictat
Català de Sant Andreu de la
Barca. Pots guanyar fins a
quinze premis i també pots tenir
premis només per participar-hi.
Lloc: Escoles Velles
Organitza: Servei Local de Català

Dimarts 26 de
novembre
17.30 h				
Saps que els taps de suro també es poden reutilitzar? Apropa’t
al Taller amb taps de suro i
aprendràs a fer uns magnífics
estalvis per a casa teva.
Els participants han de portar
un mínim de 30 taps de suro
de la mateixa mida, de vi o de
cava.
Adreçat a públic adult.
Cal inscripció prèvia a la Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Tel. 900 151 976
Lloc: Casal de la Gent Gran
Maria Aurèlia Capmany
Col·labora: Àrea Metropolitana de
Barcelona

Dimecres 27 de
novembre

19.30 h
La literatura torna a
protagonitzar la Festa de Sant
Andreu. Enguany conversem
amb l’escriptora Care Santos,
autora de més de 40 obres,
que ha estat guardonada amb
nombrosos premis de literatura
juvenil i infantil i amb els Premis
Ramon Llull, Nadal i L’Illa dels
Llibres.
Habitacions tancades, Desig de
xocolata, Media vida, Mentida
i Tot el bé i el mal són alguns
dels títols més destacats de
l’autora. Una oportunitat per
conèixer de primera mà aquesta
escriptora i apropar-nos a la
seva vida literària.
Presentat per Jordi Milian.
Lloc: Teatre Núria Espert. Sala
Federico García Lorca
Organitza: www.illadelsllibres.com

20.30 h
Lliurament dels premis del 5è
Dictat Català als millor resultats i
també a la participació!
Lloc: Teatre Núria Espert. Sala
Federico García Lorca
Organitza: Servei Local de Català

Divendres 29 de
novembre

09.00 h
Sigues un superheroi, dona sang!
Campanya de recollida de sang a
Sant Andreu de la Barca, la teva
sang ajuda a salvar vides.
Lloc: Escola Vall de Palau
Horari: de 09.00 a 13.00 h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

10.00 h
Durant tot el matí podràs rebre
informació i resoldre dubtes sobre
la prevenció de residus si t’apropes
al Quiosc de prevenció.
Lloc: davant del Mercat Municipal
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

17.00 h
Pares i mares, recordeu les
famoses màquines del milió? Dons
apunteu els vostres fills al Taller per
crear un circuit pinball.
Per a nens i nenes a partir de 6 anys.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca
(activitat gratuïta)
Organitza: Biblioteca Aigüestoses

17.30 h 				
Ara que s’apropen les festes de
Nadal no et pots perdre el Taller
d’embolcalls sostenibles, a partir
de retalls d’embalatge realitzarem
embolcalls originals per als nostres
regals.
Els participants hauran de portar
envasos de plàstics o cartró, restes
de cordills o llanes que tinguin per
casa.
Cal inscripció prèvia a la Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Tel. 900 151 976
Lloc: Casal de la Gent Gran Maria
Aurèlia Capmany
Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona

18.30 h
La Setmana del Medi Ambient
continua amb una xerrada: Viatges
naturalistes arreu del món.
Avui, Vietnam, a càrrec de Jesús
Albarrán. Un viatge per mostrar-nos
les meravelles d’aquest país.
Lloc: Escoles Velles
Organitza: DEMASAB, ecologista
Col·labora: Regidoria de Medi Ambient

19.00 h
Celebració de la Pregària de
vespres de Sant Andreu.
Lloc: Església de Sant Andreu
19.00 h
Per entrar en calor, esperarem la
tradicional encesa de llums amb
una xocolatada popular.
Lloc: pl. de Federico García Lorca

20.00 h
El Nadal arriba a Sant Andreu
amb l’encesa de la il·luminació
nadalenca dels carrers del
poble, la decoració de l’arbre de
Nadal amb paquets de regals
dels establiments col·laboradors
de la Campanya de Nadal i amb
la participació dels alumnes
de l’Escola Municipal de
Musica i Dansa i els gegantons
de l’Agrupació Cultural
Aigüestoses.
Lloc: pl. de Federico García
Lorca

20.25 h
La Festa de Sant Andreu s’inicia
amb un petit espectacle
pirotècnic per donar el toc de
sortida a un cap de setmana ple
d’activitats.
Lloc: pl. de Federico García
Lorca
20.30 h
Continuem la festa al Teatre
Núria Espert amb l’espectacle
de dansa Antologia, a càrrec de
l’Esbart Olesà.

Antologia ens proposa un viatge
a través del temps. Un camí des
de l’evolució constant que no
deixarà de sorprendre’ns. ACTE
A BENEFICI DE CREU ROJA
Entrades: 9 € web / 10 € taquilla
Lloc: Teatre Núria Espert
22.30 h
Et perdràs la sessió de Dj de la
Festa de Sant Andreu? Vine a
l’Espai Jove a gaudir de la millor
música del moment amb IVX!
Lloc: Centre Cultural
Aigüestoses

Dissabte 30 de
novembre
08.30 h				
La festa es vesteix de colors
amb el 21è Concurs de Pintura
Ràpida, amb diverses modalitats i per totes les edats.
Informació, inscripció i
timbratge: Teatre Núria Espert
Les bases del concurs les
podeu consultar a
www.teatrenuriaespert.cat
Organitza: Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca

11.00 h
Sant Andreu de la Barca celebra
la festa del seu patró amb la
Missa solemne de Sant Andreu.
Predicarà l’homilia Mn. Francesc
Tirado, rector de les Parròquies de
Santa Maria i de Crist Salvador de
Martorell, amb la participació de la
Coral Ferran Sors.
Lloc: Església de Sant Andreu
11.00 h
Saps que a Sant Andreu també es
practica el tir amb arc? Apropa’t al
2n trofeu Festa de Sant Andreu de
tir amb arc i coneixeràs de primera
mà aquest esport.
Lloc: Camp de Tir amb Arc
Municipal
Ctra. de Corbera (antigues
piscines municipals)
Organitza: Club Tir amb Arc Sant Andreu de
la Barca

11.45 h
Les tradicions també estan
presents amb la Ballada de
Sardanes a càrrec de la Cobla
Contemporània.
Lloc: pl. de la Font de la Roda
Organitza: Societat El Casino
En cas de pluja la ballada es celebrarà al
Casino.

18.00 h			
Les obres i artistes guanyadors
són... Lliurament de premis i
inauguració de l’exposició de
pintures del Concurs de Pintura
Ràpida.
Lloc: Teatre Núria Espert
Organitza: Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca

18.00 h
Vine a gaudir d’un gran espectacle
de patinatge amb el 45è Festival
de Patinatge Artístic a Sant
Andreu de la Barca. Un festival que
no et pots perdre.
Lloc: Complex Esportiu L’11
Organitza: Associació de Patinatge Artístic
de Sant Andreu de la Barca

18.30 h
Música i molt de ritme amb la
batucada que faran el grup de
percussió de la Colla de Diables i
els Ous de Drac durant el cercavila
abans del correfoc.
Lloc: pl. de Federico García Lorca
Organitza: Grup de percussió de la Colla de
Diables de Sant Andreu de la Barca

20.00 h
Lectura dels versots 2018, traca
d’inici, espectacle i molt de foc
i espurnes amb el correfoc de
la Festa de Sant Andreu. Hi
participen: la Colla de Diables
de Castellbisbal i la Colla de
Diables, Diablots, Ous de Drac,
Perksab i Drac de Sant Andreu
de la Barca.
Organitza: Colla de Diables de Sant
Andreu de la Barca
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 de
lligar-vos bé el calçat per si us
empaiten.
• També 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 llenceu mai aigua damunt de
bèsties ni de diables.
• Deixeu fer la feina als diables i a les
bèsties de foc. Durant el recorregut
no els talleu el pas.
• L’organització no es farà responsable
dels desperfectes per negligència.
• No aparqueu vehicles en el
recorregut del correfoc a partir
de les 16.00 h del dissabte 30
de novembre. S’avisarà la grua
municipal.

20.30 h
Continua la festa al teatre amb
Escape Room, amb Joel Joan,
Àgata Roca, Oriol Vila i Paula
Vives.
Dues parelles d’amics de tota la
vida queden per fer un escape
room al barri d’Hostafrancs,
on recentment s’ha trobat, en
un contenidor, el cadàver d’un
home esquarterat... Els quatre
amics es pensen que els espera
un joc divertit, però tan bon
punt la porta de l’habitació es
tanca i comença el compte
enrere, comencen a passar
coses estranyes. Sortir d’aquest
escape room no serà gens fàcil.
Encara que no ho sembli, això
és una comèdia... una comèdia
de por!
Entrades: 22 € web / 26 €
taquilla
Lloc: Teatre Núria Espert

Diumenge 1 de
desembre
09.00 h
I per començar l’últim dia de festa
res millor que fer salut i cuidar el
medi amb la tradicional pujada al
cim del Pi Tallat, el punt més alt
de Sant Andreu la Barca
Lloc de trobada: av. de la
Constitució, davant del Teatre
Núria Espert

Recorregut de la cercavila: ctra. de
Martorell (davant Casal de la Gent Gran), c.
Major, c. de Joan Archs, c. del Montseny,
pg. del Parlament de Catalunya, c. de
Catalunya. pl. de Catalunya, c. del Doctor
Fleming, v. de l’Esport i pl. de la Pau
Finalització del cercavila: Parc Central

Lloc: ctra. de Martorell, davant del
Casal de la Gent Gran M. Aurèlia
Capmany
Organitza: Agrupació cultural Aigüestoses

Organitza: Centre Excursionista Pi Tallat

10.30 h
16 gegants passejaran pels
nostres carrers a la Festa de Sant
Andreu. Vine a la plantada de
gegants per conèixer les colles
que acompanyaran l’Andreu i la
Quimeta en aquest gran cercavila:
la Colla Gegantera d’Ullastrell, la
Colla Gegantera de Cerdanyola del
Vallès, els Gegants de Sant Boi
de Llobregat, la Colla de Gegants
de la Mare de Déu del Prat de
Llobregat, la Colla Gegantera
de Sant Joan Despí, la Colla de
Gegants de Casablanca de Sant Boi
de Llobregat, la Colla de Gegants
i Grallers de Vilanova del Camí i
l’Agrupació Cultural Aigüestoses.
Cap a les 11.15 h pots seguir-los
durant el cercavila, esperar-los
en algun punt del recorregut o bé
sortir al teu balcó per saludar-los.

11.00 h
Acte commemoratiu amb motiu de
la celebració del Dia Mundial de la
Discapacitat (3 de desembre). Vine
a experimentar amb les diferents
activitats sensorials, emocionants
i inclusives. Un matí en què les
nostres diferències ens uniran a
tots.
Lloc: pl. de Federico García Lorca
Organitza: Bosc de Somnis. Associació pel
desenvolupament d’infants amb capacitats
especials

12.30 h
Vols ser dels primers a veure
la nova passarel·la del poble?
Inauguració de la passarel·la que
uneix el centre del poble amb el
Parc Central.
Lloc: c. Anoia cantonada v. de
l’Esport

18.00 h
I acabem la Festa de Sant
Andreu de la millor manera,
rient. La companyia Yllana ens
presenta Lo mejor de Yllana.
L’any 2016 Yllana va fer 25
anys! I res millor per celebrarho que un espectacle molt
especial, repassant sobre
l’escenari els grans moments de
la companyia amb una selecció
dels millors gags dels seus
espectacles. Let´s rock! Let´s
Yllana!
Entrades 13,50 € web / 16 €
taquilla
Lloc: Teatre Núria Espert

20.00 h
I per finalitzar la Setmana del
Medi Ambient d’enguany, no
et pots perdre la projecció i
xerrada sobre l’ascenció a
l’Alpamayo, la muntanya de
les línies màgiques. A càrrec
dels alpinistes Eduard Sallent
i Quim Bretcha, que ens
explicaran en primera persona
la seva experiència.
Lloc: Centre de Recursos
Associatius (edifici antic
Ajuntament)
Organitza: Centre Excursionista Pi Tallat

Exposicions
Exposició 21è Concurs de
Pintura Ràpida
Del 30 de novembre fins el
4 de gener de 2020, l’horari
de l’exposició serà segons la
programació dels actes de Nadal
2019-2020.

Informació

Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca
Pl. de l’Ajuntament, 1
Tel. 936 356 400
• Regidoria de Cultura i
Joventut
cultura@sabarca.cat
joventut@sabarca.cat
• Regidoria de Medi Ambient
Tel. 936 356 400, Ext.318
mediambient@sabarca.cat

Entitats socioculturals i esportives
organitzadores
Agrupació Cultural Aigüestoses,
Associació de Dones del Palau,
Associació de Dones Creatives,
Associació de Patinatge Artístic,
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil, Banc de Sang i
Teixits, Biblioteca Aigüestoses,
Bosc de Somnis, Centre
Excursionista Pi Tallat, Club Tir amb
Arc Sant Andreu de la Barca, Colla
de Diables, Diablots, Perkasab, Ous
de Drac i Drac de Sant Andreu de
la Barca, DEMASAB, El Taller de
Ana, Escola J.J. Ortiz, Escola Vall
de Palau, Institut El Palau, Esplai
Pingüí, Parròquia de Sant Andreu
de la Barca, Ràdio Sant Andreu,
Servei Local de Català, Societat El
Casino, www.illadelsllibres.com.

• Regidoria d’Igualtat
Tel. 936 356 400
igualtat@sabarca.cat
• Espai Jove. Centre Cultural
Aigüestoses
Av. de la Constitució, 24
Tel. 936 822 586
• www.sabarca.cat
• www.teatrenuriaespert.cat

Notes informatives
Sobre els actes:
• Els actes assenyalats amb
són organitzats amb motiu de
la Setmana del Medi Ambient i
de la Prevenció de Residus.
• Els actes assenyalats amb    
són organitzats amb motiu
dels actes programats del
Dia Internacional Contra la
Violència Masclista.
• El programa conté tota la
programació d’actes prevista
fins al moment de tancar
l’edició. Qualsevol canvi o
actualització podeu consultarla a la pàgina web de
l’Ajuntament.
• 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.

Servei preventiu d’ambulància
i de protecció civil:
• Durant la Festa de Sant
Andreu hi haurà servei
preventiu d’ambulància al
correfoc i a la trobada de
gegants.

Altres consideracions:
• Com cada any, les
atraccions estan instal·lades
a l’esplanada inferior del
Mercat Setmanal i les
parades d’alimentació i
d’artesania a l’av. de la
Constitució.
• 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.
• El cartell de la Festa de
Sant Andreu 2019 ha estat
realitzat per Keila Olmo
Sánchez, dissenyadora de
Sant Andreu de la Barca.

Música

NADAL BIG BAND

Gemma Abrié & Vicens Martín
Dream Big Band

Disset músics a l’escenari i la
gran veu de Gemma Abrié ens
oferiran un recull d’algunes
de les nadales catalanes
més conegudes amb un aire
mediterrani molt suggerent.

PRESENTACIÓ
NOVA TEMPORADA

Dissabte 21 de desembre,
20.30 h

GENER - JUNY 2020

Entrades: 13,50 € web/16 taquilla

DE

D’ANY20
CAP
FESTA
SANT ANDREU DE LA BARCA
Horari: 01.00 h Lloc: poliesportiu Josep Pla

Activitat +16 anys Preu entrades (1 consumició): 21€ adults (18€ amb JoveCARD) / 18€ menors
(15€ amb JoveCARD) / 25€ taquilla Punts de venda: fins al 20 des. Espai jove (17.30-20.30h) /
23-30 des. Teatre Núria Espert (18-20h) DNI / Zona fumadors / No alcohol menors edat.

