




FESTA I HISTÒRIA

La Festa de Sant Andreu és el nostre espai festiu més 
antic i històric, el més arrelat en la nostra memòria com 
a poble.
És la festa del patró de la ciutat i aplega, com marca 
l’època de l’any en la qual es celebra, activitats més re-
collides, més íntimes, més tradicionals i que pensen en 
el nostre passat i projecten desigs de futur.
Durant la Festa de Sant Andreu tenen un important 
espai tant la tradicional Setmana del Medi Ambient, 
que ofereix tot un conjunt d’activitats de sensibilització 
i informació, com la nostra història a través d’exposi-
cions, documentals i tradicions que es reediten amb 
més il·lusió que mai.
La Festa de Sant Andreu és la nostra festa més especial. 
Gaudiu-la!

FIESTA E HISTORIA

La Festa de Sant Andreu es nuestro espacio festivo más 
antiguo e histórico, el más arraigado en nuestra memo-
ria como pueblo.
Es la fiesta del patrón de la ciudad y reúne, como marca 
la época del año en la que se celebra, actividades más 
recogidas, más íntimas, más tradicionales y que pien-
san en nuestro pasado y proyectan deseos de futuro.
Durante la Festa de Sant Andreu tienen un importante 
espacio tanto la tradicional Semana del Medio Am-
biente, que ofrece todo un conjunto de actividades de 
sensibilización e información, como nuestra historia 
a través de exposiciones, documentales y tradiciones 
que se reeditan con más ilusión que nunca.
La Festa de Sant Andreu es nuestra fiesta más especial. 
¡Disfrutadla! 

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde 





DÍAS PARA DISFRUTAR

La Festa de Sant Andreu nos da la oportunidad de dis-
frutar de muchísimas actividades dirigidas a todas las 
edades.
Del medio ambiente, con actos didácticos, participati-
vos e informativos.
De la cultura y las tradiciones, con grandes espectácu-
los como “Miroterraneo”, “Chenoa”, con los diables, 
con los gegants, con las propuestas que ofrecen nues-
tras entidades locales.
De la historia, con la presentación de la segunda parte 
del documental donde nuestros mayores explican sus 
vivencias o con la inauguración de un monolito en ho-
menaje a los que lucharon por la democracia.
Y, como no, para disfrutar de la juventud, alegría y origi-
nalidad de nuestra ciudad.
¡Buena Festa de Sant Andreu!

DIES PER GAUDIR

La Festa de Sant Andreu ens dóna l’oportunitat de gau-
dir de moltes activitats adreçades a totes les edats.
Del medi ambient, amb actes didàctics, participatius i 
informatius.
De la cultura i les tradicions, amb grans espectacles 
com “Miroterraneo”, “Chenoa”, amb els diables, els 
gegants, amb les propostes que ofereixen les nostres 
entitats locals.
De la història, amb la presentació de la segona part del 
documental on els nostres grans expliquen les seves 
vivències o amb la inauguració d’un monòlit en home-
natge als que van lluitar per la democràcia.
I, com no, per gaudir de la joventut, alegria i originalitat 
de la nostra ciutat.
Bona Festa de Sant Andreu!

Luis Felipe Nieto Guillén
Regidor de Cultura



ACTES PREVIS

Diumenge 24 de novembre

10.00h 
Mercat d’intercanvi i de segona mà

Lloc: Plaça de Federico García Lorca
Cal inscripció prèvia al Departament de Medi Ambient. 
Tel. 93 635 64 00 ext. 318
c/e: mediambient@sabarca.cat

Col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputa-
ció de Barcelona

Dilluns 25 de novembre

19.00 h    
Cine-fòrum: El dilema energètic
Passat, present i futur en la utilització de 
l’energia. Un nou paradigma energètic.

Lloc: Teatre Núria Espert. Sala Federico García Lorca

Col·labora: Diputació de Barcelona



Dimarts 26 de novembre

19.00 h      
Taller: Com estalviar en les factures 
de la llum, de l’aigua, del gas...

Adreçat a públic adult
Cal inscripció prèvia al Departament de Medi Ambient. 
Tel. 93 635 64 00 ext. 318 
c/e: mediambient@sabarca.cat

Lloc: Escoles Velles

Col·labora: Diputació de Barcelona

Dimecres 27 de novembre

19.00h
Col·loqui: Estalvia diners, estalvia 
residus... 
A càrrec de la Diputació de Barcelona

Lloc: Escoles Velles



Dijous 28 de novembre

18.00 h
Hora del conte, amb Mon Mas i Blai Sanabre
Biblio i Teka són dos narradors una mica esbojarrats i 
enamorats dels contes. Quan apareixen a l’escenari 
l’únic que volen és explicar contes, contes i més contes 
als nens i nenes.
Espectacle familiar recomanat a partir de 4 anys. Po-
deu retirar les invitacions a partir de dilluns 25 de no-
vembre a la Biblioteca Aigüestoses. Aforament limitat.

Lloc: Teatre Núria Espert

19.00h
Agenda 21 local. Inici del procés de 
participació

Lloc: Escoles Velles

20.00 h
Inauguració de l’exposició col·lectiva del Ta-
ller Roijals-Artidea.
Duresa, fragilitat, transparència, llum, reflexos, bellesa, 
ductilitat, art, artesania, arts manuals... una mostra del 
que es pot fer amb vidre.

Lloc: Galeria d’Art El Portal





Dissabte 30 de novembre

8.30 h    
15è Concurs de Pintura Ràpida, amb diverses 
modalitats segons les edats
Informació, inscripció i timbratge: Teatre Núria Espert. 
Espai d’exposicions
Les bases del concurs les podeu consultar a www.tea-
trenuriaespert.cat

Organització: Galeria d’Art El Portal i Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca

11.00 h 
Missa solemne
Concelebrada pels capellans de l’Arxiprestat de Mont-
serrat. Predicarà l’homilia Mn. Bernat Martorell, rector 
de Monistrol de Montserrat.

Lloc: Església de Sant Andreu

11.30 h  
Taller de reparació de bicicletes
Allargarem la vida de les nostres bicicletes...

Lloc: Pl. de Federico García Lorca

Col·labora: OM Bicis i Your Bike

12.30 h
Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània 

Lloc: pl. de la Font de la Roda
Organització: Societat El Casino



17.30 h    
Lliurament de premis i inauguració de l’exposi-
ció de pintures del Concurs de Pintura Ràpida

Lloc: Teatre Núria Espert. Espai d’Exposicions
Organització: Galeria d’Art El Portal i Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca

18.00 h 
39è Festival de patinatge artístic 

Lloc: Complex Esportiu L’11
Organització: Associació de Patinatge Artístic de Sant 
Andreu de la Barca

18.00 h 
Dansa tradicional catalana
Amb la participació de l’Esbart Olesà, de l’Esbart Sant 
Jordi del Foment Martinenc, de l’Esbart Arrels i de l’As-
sociació Dansaire Els Tiorbins.

Lloc: Societat El Casino
Organització: Associació Dansaire Els Tiorbins 

18.30 h
Batukada
Espectacle de percussió per anar en cercavila fins a la 
plaça d’Anselm Clavé, on començarà el correfoc.

Lloc: pl. de Federico Garcia Lorca

19.30 h
Correfoc
Tradicional lectura de versots, traca d’inici de correfoc 
i ball de diables. 

Colles participants: Colla de Diables, Diablots,Tabalers i 
Drac de Sant Andreu de la Barca.

Inici: pl. d’Anselm Clavé
Recorregut: c. Major, c. de Parera,  pl. de la Font de la 
Roda, c. de Sant Josep Oriol, c. de Catalunya, pg. del 
Parlament de Catalunya, c. del Montseny, c. Major i pl. 
d’Anselm Clavé.
Organització: Colla de Diables de Sant Andreu de la 
Barca

Consells per al bon funcionament del correfoc

•Us recomanem portar roba vella, de cotó, amb mà-
nigues i pantalons llargs, mocadors i barret per evitar 
ofecs i cremades. No oblideu 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. Du-
rant el recorregut no els talleu el pas.
•L’organització no es farà responsable dels desperfec-
tes per negligència.
•No aparqueu vehicles en el recorregut del correfoc a 
partir de les 16.00 h del dissabte 30 de novembre. S’avi-
sarà la grua municipal.



22.00 h
Chenoa en concert acústic
Otra dirección és el darrer treball de Chenoa. L’artista  
presentarà aquest disc a Sant Andreu de la Barca.

Venda de localitats i informació: 
www.teatrenuriaespert.cat
•15 € a través del web
•17 € a taquilla, des d’una hora abans del comença-
ment de l’espectacle. Aforament Limitat.

Lloc: Teatre Núria Espert

Diumenge 1 de desembre

8.30 h  
Tradicional pujada al cim del Pi Tallat, 
punt més alt de Sant Andreu de la Barca

Lloc de trobada: av. de la Constitució, davant del Mer-
cat Municipal
Organització: Centre Excursionista Pi Tallat



11.00 h
Tallers al carrer amb sorres de colors
Lloc: pl. de Federico Garcia Lorca
Organització: Associació de Dones Independents

11.00 h
18a Trobada dels gegants Andreu i Quimeta
Plantada de gegants i cercavila a la pl. d’Anselm Clavé
Colles participants:  Gegants, Grallers i Bestiari de Pa-
rets del Vallès, Geganters i Grallers de Poble Nou de 
Manresa, Geganters i Grallers de Sant Boi de Llobregat, 
Geganters i Grallers de Casablanca (Sant Boi de Llobre-
gat), Associació de Geganters d’Arenys de Mar, Colla 
Gegantera d’Esparreguera, Colla Gegantera de Ribes 
de Freser, Geganters de La Granada, Colla Gegantera 
de Les Borges Blanques i l’Agrupació Cultural Aigüesto-
ses de Sant Andreu de la Barca.

12.00 h 
Cercavila de Gegants
Inici del cercavila: pl. d’Anselm Clavé
Recorregut: c. Major, c. de la Font, pl. de la Font de la 
Roda, pg. del Parlament de Catalunya, c. de Joan Bosch, 
c. de l’Església, c. del Rector Juanico, c. de Perú, av. de 
Guatemala, c. de la Creu,  v. de l’Esport.  
Finalització del cercavila: pl. de Federico García Lorca 
Parlaments, entrega de records i ball final
Organització: Agrupació Cultural Aigüestoses

12.00 h
1a Cursa de Bòlids
Baixada d’andròmines en dues modalitats: bòlid 
(màxim 5 persones) i bicicleta sense cadena.
Entrenaments a les 10.00 h Inici cursa a les 12.00 h
Lloc: av. de Pedraforca           
Més informació i inscripcions: bit.ly/cursa2013
Preu: 5 € soci, 10 € no socis (per persona)
Organització: Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca 

13.00 h
Inauguració del monòlit en memòria dels de-
fensors de la democràcia i la llibertat 
Lloc: Parc de Mariana Pineda

18.00 h
Documental: “La memòria dels nostres avis. 
Maleïda guerra”
Presentació i projecció del documental en què la gent 
gran explica les seves vivències entorn a la guerra civil. 
En finalitzar l’acte es vendrà el disc compacte del docu-
mental. Preu: 5 € Accés amb invitació. Les invitacions 
es poden sol·licitar a l’Ajuntament. Arxiu Municipal, els 
dies 27 i 28 de novembre, de 10 a 14 hores. Aforament 
limitat
Lloc: Teatre Núria Espert
Informació: www.teatrenuriaespert.cat 



Exposicions

•Exposició col·lectiva del taller Roijals-Artidea
Inauguració: dijous 28 de novembre a les 20.00 h
Del 28 de novembre al 13 de desembre
Lloc: Galeria d’Art El Portal
Horaris: 
De dilluns a divendres laborables: de 18.00 a 21.00 h
Altres horaris en visites concertades. Tel. 93 653 40 95

•Exposició Mediterrània del col·lectiu Artviu
Inauguració: divendres 29 de novembre a les 20.00 h
Del 28 de novembre a l’1 de desembre
Lloc: Teatre Núria Espert
Horari: 
Dissabte, diumenge i festius: de 12.00 a 14.00 h
Laborables: de 18.00 a 20.00 h

Dies: Del 3 al 20 de desembre 
Lloc: Biblioteca. Centre Cultural Aigüestoses
Horari: 
Dimecres, divendres i dissabte: de 10.00 a 13.30 h
De dilluns a divendres laborables: de 16.00 a 20.30 h

•Exposició La Maternitat d’Elna: 
bressol de l’exili 1939-1944
Inauguració: divendres 29 de novembre a les 20.30 h 
Del 29 de novembre al 8 de desembre 
Lloc: Teatre Núria Espert. Sala Federico García Lorca
Horaris: Dissabte, diumenge i festius
Matins:  de 12.00 a 14.00 h
Tardes: de 18.00 a 20.00 h
Laborables: de 18.00 a 20.00 h
Altres horaris en visites concertades: tel. 93 635 64 00 
ext.218; c/e: arxiu@sabarca.cat

•Exposició 15è Concurs de Pintura Ràpida
Inauguració: dissabte 30 de novembre a les 17.30 h
Del 30 de novembre de 2013 al 4 de gener de 2014
Lloc:Teatre Núria Espert. Espai d’exposicions
Horari: 
Dissabte, diumenge i festius: de 12.00 a 14.00 h
Laborables: de 18.00 a 20.00 h

Entitats socioculturals i 
esportives organitzadores

Agrupació Cultural Aigüestoses, Agrupació de Joves de 
Sant Andreu de la Barca, Associació de Dones Indepen-
dents, Associació Dansaire Els Tiorbins, Associació de 
Patinatge Artístic, Associació de Voluntaris de Protec-
ció Civil, Centre Excursionista Pi Tallat, Col·lectiu Artviu, 
Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, Diablots i 
Tabalers de Sant Andreu de la Barca, Drac de Sant An-
dreu de la Barca, Escola JJ Ortiz, Galeria d’Art El Portal, 
Parròquia de Sant Andreu de la Barca, Societat El Casi-
no i Taller Roijals-Artidea.

Informació

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
•Regidoria de Cultura cultura@sabarca.cat
•Regidoria de Medi Ambient mediambient@sabarca.cat
•Regidoria de Joventut joventut@sabarca.cat

Pl. de l’Ajuntament, 1
Tel. 93 635 64 00

•Espai Jove. Centre Cultural Aigüestoses
Av. de la Constitució, 24
Tel. 93 682 25 86

•www.sabarca.cat
•www.teatrenuriaespert.cat
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Hnos.
Perez Centro de Nutrición Animal y Jardinería

HERMANOS PÉREZ. S.C.P.

Granero San Andrés

NAVE: Pol. Ind., c. Can Sellarès, 15
Tel.: 93 653 32 54 - 93 682 05 86

08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
www. granerosanandres.com




