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Organitza

Col·labora

Pòrtic de Festa Major
Encetem un any més la Festa Major del Barri
de la Sagrada Família!
I ho fem amb tota l’alegria i les ganes de participar
necessàries per tal de seguir transformant un barri
que ens estimem i que cal continuar defensant
davant tot allò que l’amenaça.
Cal que almenys durant aquests dies ens fem
nostres els carrers i les places que sovint ens són
alienades a causa del turisme massiu que
transforma a poc a poc el barri.
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Només un barri cohesionat i amb ganes de
treballar serà capaç d’aconseguir els seus objectius i per això el nou Ateneu ha d’esdevenir
la pedra angular per tal de dinamitzar l’activitat
cultural al barri.
Les entitats i veïnes del barri seguirem treballant
per fer del nostre un barri obert, on tothom
tingui cabuda, i fomentar el desenvolupament
cultural, democràtic i social de la seva gent, i això
ho farem entre totes.
Bona Festa Major!
Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

Il·lustració de la portada: Joan Sáez Torrella, guanyador del concurs de dibuix
Il·lustració del pòrtic: Berta Marin Garcia (7 anys), guanyadora del concurs de
dibuix en categoria infantil
Maquetació del programa: Claror
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Salutació
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Els carrers del barri de la Sagrada Família s’omplen com cada any de colors,
festa i música amb l’arribada de la primavera i del bon temps. L’ànima del
Poblet, la tradició i la cultura popular hi són molt presents, però també
l’art, l’esport i els moments per compartir amb la família i els amics.
Aquests dies, a més, celebrem l’aniversari del Centre Cívic Sagrada Família,
tot un referent sociocultural del barri que fa 20 anys de servei cultural
i artístic. Així que aquest any, a més de la tradicional programació de les
cercaviles, el correfoc, les trobades geganteres i els balls, hi ha també un
munt d’activitats per conèixer aquest equipament i les persones que fan
possible que dia a dia el barri de la Sagrada Família estigui tan ple de vida.
La festa és també el moment en què el compromís de les persones que hi
viuen es fa més visible, amb activitats que són possibles gràcies a la
implicació de tots els veïns i veïnes, com la Ruta de comerç verd, el Petit
cinema sostenible, els diferents tallers de salut programats, el Berenar
“Volem l’Institut”, la Caminada solidària pel càncer de mama o la Desfilada
solidària per ajudar els veïns i veïnes més vulnerables.
Us volem animar a gaudir de la festa plegats i cuidant-nos els uns als altres,
tenint sempre present el respecte al descans. Finalment, volem agrair a tot
el teixit associatiu que ha treballat de valent perquè aquesta festa sigui un
espai per a tothom i de la qual ens sentim orgullosos i orgulloses.
Visca la Festa Major!
Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona
Montserrat Ballarín Espuña
Regidora del Districte de l’Eixample
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El barri diem no és no
a les agressions masclistes!
Quan diem no, és no! Per un barri
lliure d’agressions masclistes!
Al barri de la Sagrada Família estem construint espais feministes perquè quedi
lliure d’agressions masclistes. Volem generar espais on ens puguem relacionar
de manera segura i lliure.
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La millor fórmula per aconseguir combatre les agressions masclistes en la seva
totalitat és viure en una societat igualitària, una societat on cada persona esculli
com vol ser més enllà de les imposicions o els rols de gènere. No obstant això,
som conscients que per assolir això cal molt d’esforç i més temps del que ens
agradaria. Per això, des de les entitats del barri promovem l’elaboració d’un
protocol com a mesura de resposta, el qual s’aplicarà a totes les activitats que
es portin a terme dins del marc de la Festa Major.
Durant les festes no es toleraran actituds, comportaments ni conductes
sexistes, i qualsevol agressió per motiu de gènere, identitat o orientació sexual
serà condemnada i comportarà una resposta clara i contundent.
L’elaboració d’aquest protocol no és només una mesura de resposta a les
agressions, sinó també una eina per articular una conscienciació, des de les
entitats que organitzen la Festa Major i el personal tècnic que hi participa fins
a totes les persones veïnes del barri, per poder gaudir d’unes festes lliures de
sexisme.
Recordem que és necessària la coresponsabilitat de tothom en la lluita vers
el masclisme: no en siguis còmplice!

Cap circumstància justifica una agressió i cap agressió sense resposta!
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Programa d’actes
Divendres 21 d’abril
17 a 18 h
Berenar «Volem l’Institut»

Compartirem el berenar al solar reservat des del 1995 a l’Institut
Angeleta Ferrer i que encara no s’ha construït. I farem intercanvi de llibres.
Lloc: Jardins Clotilde Cerdà, entre Marina i Consell de Cent
Organitza: plataforma Volem l’Institut

18 a 18.30 h
Lliurament de premis
Concurs de Cartells de la Festa Major 2017

Lliurament de premis a càrrec del Mercat de la Sagrada Família i Jugar x Jugar.
Refrigeri al final, per agafar forces i anar al pregó d’inici de la Festa Major!
Lloc: Mercat de la Sagrada Família
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Col·laboren: Mercat de la Sagrada Família | Jugar x Jugar

18 a 18.50 h
El Mêtre: 20è Aniversari Centre Cívic Sagrada Família

Espectacle dirigit a un públic familiar. Clown, humor gestual, a càrrec de la
Cia. Jam. El Mêtre és un espectacle que et traslladarà al món de la imaginació,
la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc i la tendresa.
Lloc: Provença, davant l’entrada del Centre Cívic
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

18.30 a 19.00 h
Cercavila d’inici de la Festa Major

Cercavila amb les entitats del barri per iniciar la Festa Major!
Recorregut: mercat de la Sagrada Família – Mallorca – Lepant –
València – Padilla – Provença
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
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19.00 a 19.15 h
Pregó de la Festa Major 2017

Lectura del pregó de la Festa Major i toc d’inici, interpretat també
amb llenguatge de signes.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família

19 a 19.30 h i 20.30 a 21.50 h
Piano Bar: 20è Aniversari Centre Cívic Sagrada Família

No és un bar amb un piano, és un piano amb un bar. Un pianista, dos cantants,
que agiten els compassos i les copes de cava a ritme de swing, rock & roll,
twist... de Nàpols a New Orleans.
Lloc: Provença, davant l’entrada del Centre Cívic
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

19.30 a 20.20 h
Des del Cel: 20è Aniversari Centre Cívic Sagrada Família
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Espectacles de circ aeri: trapezi i corda llisa a càrrec de la Cia. La Fem Fatal
i convidats. Tres propostes de circ aeri, tres petits mons, tres breus històries
entrellaçades per l’humor, la bellesa, la fragilitat i, sobretot, pel risc.
Lloc: Provença, davant l’entrada del Centre Cívic
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

19.30 a 21.15 h
Fem futur

Després d’aquests anys històrics i apassionants, som a un pas d’assolir
l’objectiu. Com es forja la voluntat d’un poble? Quin futur tindrà
si no defalleix ni fa mai un pas enrere?
Lloc: Escola Fructuós Gelabert (Sardenya, 368)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)

20.30 a 2.00 h
Sopar jove

Comencem la Festa Major sopant a la plaça una bona amanida de pasta i
postres sorpresa. Ho amenitzarem amb uns jocs i les versions de Robin’Secret
i PD Sal i Sucre per acabar la nit! Compra anticipada a 5 euros a La Cruïlla
(Sardenya, 256). Us hi esperem!
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
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Dissabte 22 d’abril
8.45 h
Caminada solidària pel càncer de mama

Caminada solidària que finalitzarà al Recinte Modernista de l’Hospital de
Sant Pau. En el marc de la II Jornada Participativa «Entre Nosaltres»
de Càncer de Mama i Qualitat de Vida.
Punt de trobada: avinguda Gaudí - Provença
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

10 a 19 h
Concurs de paelles

Concurs de paelles per gaudir de la Festa Major amb bon ambient i bon
menjar. A la tarda hi haurà alguna sorpresa més! Estiguem ben alerta a les
xarxes i cartells per a més informació, o passeu pel Casal a preguntar!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: La Cruïlla - Casal Independentista de l’Eixample
Pla de pluja: local de La Cruïlla

10.30 a 13 h
Trobada de puntaires

Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: FATEC

11 a 14 h
Petit cinema sostenible

Vine al cinema més petit del barri amb projeccions de curts d’animació sobre
medi ambient i sostenibilitat. Activitat per a tota la família.
Lloc: Lepant amb Provença, davant del Punt Verd
Organitzen: El Guaret Associació Gastronòmica Ecològica | La Garangola
Grup de Consum Ecològic | Aula Ambiental Sagrada Família | FICMA
Pla de pluja: Aula Ambiental

12 a 13 h
Inauguració de l’espai verd de Lepant/Aragó
Lloc: plaça de Pablo Neruda
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Plataforma de Veïns i Veïnes Lepant/Aragó
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12 a 14 h
Migdia de ball

Classe de balls llatins oberta a tothom, amb música gravada i també en directe.
Abans de començar, una agrupació de l’EMM Eixample tocarà instruments
tradicionals catalans.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: EMM Eixample

17 a 18 h
Cor Polifònic

Concert coral a cappella a càrrec del Cor Polifònic Sagrada Família.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Cor Polifònic Sagrada Família

17.30 a 19 h
Taller infantil diabòlic

Vestim els infants de diables i els pintem les cares.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família
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18 a 20 h
Desfilada solidària

Desfilada amb la finalitat de recollir diners per ajudar els veïns i veïnes
més vulnerables.

Turist boom, quin goig de barri!

Paròdia que tracta el tema del turisme de manera irònica, intentant reflectir
el dia a dia del barri.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Servei
a les Persones)
Col·laboren: veïns del barri | voluntaris de l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família

18 a 20 h
Tabalada infernal

El ritme dels tabals anuncia l’arribada del correfoc... Segueix el ritme!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Beirão Percussió
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18.30 a 19.30 h
Concert de l’Església Evangèlica

Concert de cançons gòspel dut a terme pels
joves de l’Església Evangèlica.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Església Evangèlica
Pla de pluja: local de l’Església

20 a 20.15 h
Versots

Recomanacions
per al correfoc
Informeu-vos bé per on
passarà el correfoc i seguiu
les recomanacions dels
organitzadors i dels serveis
d’ordre, a fi que la vostra
participació en el correfoc
esdevingui una autèntica festa.

Recital de versos.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats
de la Sagrada Família

Si per qualsevol circumstància
se us encén la roba, tireu-vos
a terra i rodoleu per apagar les
flames. Sobretot, no correu:
les flames s’estendrien i serien
més virulentes.

20.30 a 22.30 h
Correfoc

No es pot encendre foc ni
fumar al voltant de les bosses
o receptacles del material
pirotècnic, ni dels portadors del
material que utilitzen les colles.

Cremem carretons al llarg d’una cercavila.
Segueix la Farfolla i els Bestialots pel recorregut
i balla sota el foc.
Recorregut: Jardins de la Indústria – Lepant –
Mallorca – Marina
Organitzen: Bestialots Espurnats de la Sagrada
Família | Farfolla de la Sagrada Família

21 a 2 h
Concert jove

Concert en què actuaran Trast, La Golden Beat
i Les Vvitch.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Joves del Poblet

El públic que vulgui participar
activament en els correfocs
haurà de seguir les normes
de seguretat següents:
Utilitzeu vestits i calçat
resistent al foc, i en cap cas
roba de fibra sintètica; porteu
barret o bé mocador lligat al
cap; calceu sabates esportives
o calçat consistent, sempre
ben cordat, i en cap cas
sandàlies ni xancletes.
Salteu sempre endavant i mai
cap endarrere, individualment
o bé en grups molt reduïts;
no us col·loqueu entre els
timbalers i els actuants, ni
destorbeu cap membre de
les colles.
Seguiu en tot moment les
instruccions del servei d’ordre
i de suport de l’acte.
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Diumenge 23 d’abril
8 a 9.30 h
Matinades de Festa Major

Cercavila de gralles i tabals per anunciar la jornada de Festa Major.
Recorregut: La Bodega del Barri (Lepant, entre Provença i Mallorca) –
Mallorca – Padilla – Pastisseria Lliso Lis – Rosselló – Antiga Fàbrica Damm
Organitzen: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família | La Bodega
del Barri | Pastisseria Lliso Lis | Cerveses Damm

9 a 13.30 h
XIXX Trobada Gegantera de la Sagrada Família

Cercavila de gegants, gegantons, capgrossos, grallers i tabalers.
Recorregut: Antiga Fàbrica Damm – Rosselló – Dos de Maig – Provença –
Padilla – Pastisseria Lliso Lis – Padilla – Còrsega – Gaudí – Marina
Organitzen: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família |
Cerveses Damm| Pastisseria Lliso Lis | Guàrdia Urbana
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10 a 20 h
Mostra de Pintura: Dia Internacional de la Pintura

Mostra de pintura i recollida de firmes per sol·licitar el Dia Internacional
de la Pintura. De 18 a 20 h, taller infantil de pintura.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Associació del Dia Internacional de la Pintura

10 a 20 h
Sant Jordi Casteller

Celebra amb nosaltres el Sant Jordi, amb tallers infantils i pilars.
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

10.30 h
Missa d’inici de Festa Major

Missa cantada amb l’actuació de la Coral Canticela.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família | Parròquia de la Sagrada Família
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11 a 14 h
Festa intercultural

Actuacions, tallers i tast de plats d’arreu del món.
Lloc: escola Ramon Llull (entrada per Consell de Cent)
Organitza: AMPA Ramon Llull
Col·labora: Pla Comunitari Sagrada Família

11 a 19 h
Mercat de Segona Mà i Fira d’Entitats

Els estands no professionals ofereixen preus molt assequibles, rareses,
col·leccionisme, antiguitats i tot allò que ja no s’utilitza i que algú li pot donar
una segona vida. Perquè reutilitzar és la millor manera de reciclar!
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Associació ON the Garage

12 a 13.30 h
Roda d’esbarts Catalònia

Danses tradicionals amb la participació dels grups infantils i juvenils
de l’Esbart Joventut Nostra, Espiga d’Or, Vitrall Dansa i Esbart Gaudí.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Esbart Gaudí
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

13.30 a 16 h
Quin peix menges? Xerrada i sardinada

Els mars estan sobreexplotats... Sabies que hi ha productes de proximitat i que
es pot menjar peix de manera responsable? T’ho expliquem amb una xerrada,
tot assaborint unes sardines!
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: El Peix al Plat

17.30 a 19.30 h
Cabaret literari

Activitat en què es faran alguns petits espectacles seguits d’una lectura
de diferents versos i un espai de micròfon obert on tothom qui vulgui
podrà participar llegint o recitant alguna creació pròpia o d’algun artista.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
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18 a 20.30 h
Balls típics de Bolívia

Rua pel barri i mostra de balls típics bolivians.
Recorregut: Marina amb Provença – Rosselló – Castillejos – Provença –
Marina (davant del Temple)
Organitza: Centro Cultural Boliviano Salay de Cochabamba

Dilluns 24 d’abril
10.30 a 14 h i 16.30 a 19 h
Punt d’intercanvi de llibres

Tens novel·les que ja no llegeixes? Vols trobar noves lectures? Dóna una nova
vida als llibres intercanviant-los pels d’altres lectors. Es poden intercanviar fins
a tres llibres. Secció especial per a llibres infantils i juvenils.
Lloc: Lepant amb Provença, davant del Punt Verd
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família
Pla de pluja: Aula Ambiental
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18 h
Taller d’animació a la lectura

Aquest taller es fa per estimular les capacitats intel·lectuals: atenció, memòria,
comunicació, fluïdesa verbal, coordinació, creativitat, etc., i sobretot, per
passar-ho bé.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

18 a 19.30 h
Taula rodona

Xerrada sociosanitària a càrrec de professionals de l’àmbit de la sanitat.
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau
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19 h
Presentació del Protocol contra les agressions masclistes
a la Festa Major de la Sagrada Família

Es presentaran els motius i la necessitat de l’existència d’un protocol contra
les agressions sexistes durant la Festa Major del barri de la Sagrada Família.
S’explicaran les mesures de prevenció i els recursos disponibles en cas d’una
situació de violència masclista.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Grup de treball Protocol contra
Agressions Masclistes | Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família

Dimarts 25 d’abril
10.30 a 12 h
Vine a conversar amb nosaltres!

Grup de conversa en català «Junts» (nivell I). Vols començar a parlar el català?
Comentarem temes actuals i d’interès.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de Desenvolupament
Comunitari Sagrada Família

11 a 12 h
Taller de rehabilitació neuropsicològica

Té com a objectius millorar l’atenció, la memòria, el llenguatge, la percepció,
la psicomotricitat, la funció executiva i l’emoció, i retornar a les persones
afectades el millor nivell de funcionament, independència i integració social.
Es demana puntualitat.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

12 a 13 h
Taller d’artteràpia

A través de l’art com a vehicle terapèutic, es busca afavorir les ganes de viure,
compartint vivències, expressant emocions i desenvolupant potencial artístic.
Es demana puntualitat.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR
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17 a 18.30 h
Vine a conversar amb nosaltres!

Grup de conversa en castellà (nivell II). Vols practicar el castellà? Parlarem
sobre temàtiques d’interès i del barri.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de Desenvolupament
Comunitari Sagrada Família

17 a 19 h
Taller de costura i pintura creativa

Un taller que proporciona eines d’aprenentatge de pintura sobre tela,
patronatge a mida, punt... i una aplicació pràctica per crear models propis.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia

17 a 19.30 h
Festa homenatge a la gent gran
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Com a homenatge a la gent gran del barri, farem una festa majoritàriament
adreçada a les persones de més edat que viuen soles o en alguna residència,
i a les que viuen amb ajudes socials. Hi haurà una actuació musical del cor
Esperit Cantaire (director: Miguel Melià).
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

19 a 20.30 h
Taller de ioga per a dones i adolescents

Treballem cos, ment i emocions a través de la respiració i el moviment
des de Kripalu Ioga. Acabem amb relaxació.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia

Dimecres 26 d’abril
10 a 12 h
Vincles

Activitat dirigida a persones de més de 65 anys que se sentin soles i que els
agradaria deixar de sentir-se’n i compartir un espai de trobada setmanal.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa
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17 a 20 h
Ball de Festa Major de la gent gran

Ball a l’aire lliure i amb música en directe a càrrec de l’Espai de la Gent Gran
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença
Organitza: Espai de la Gent Gran Sagrada Família
Pla de pluja: Sala Gran de l’Espai de Gent Gran (Mallorca 425, 5a planta)

18 a 19.30 h
Espai Mima’t

Un espai on parlarem de salut i benestar en femení. Un espai per mimar el teu
cos, calmar la ment i gaudir dels sentits a través de la relaxació, l’automassatge
i la creativitat.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

18 a 20 h
Ruta de comerç verd

Taller de mapatge per descobrir opcions de consum amb criteris de respecte
al medi ambient: ecològic, de proximitat, reutilitzable... Vine a conèixer el
comerç verd del barri!
Inscripció obligatòria: per telèfon 934 350 547 o a info@aulambiental.org
Inici: Espai 210 (Padilla 208-210, baixos)
Organitzen: Rezero-Fundació Prevenció Residus i Consum | Aula Ambiental
Sagrada Família | El Guaret
Pla de pluja: l’acte no s’anul·larà

18.30 a 20.30 h
Vine a conèixer El Guaret

S’explicarà com funciona la cooperativa ecològica El Guaret i es podran veure
les cistelles de productes que es preparen els dimecres.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: cooperativa ecològica El Guaret

20.15 h
Missa de difunts

Missa en record dels difunts del barri.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família |
Parròquia de la Sagrada Família
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Dijous 27 d’abril
10 a 12 h
Vincles

Activitat dirigida a persones de més de 65 anys que se sentin soles i que els
agradaria deixar de sentir-se’n i compartir un espai de trobada setmanal.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

17.30 a 18.45 h
Introducció a l’art dels mandales

Taller de creació de mandales com a eina per desenvolupar la concentració,
la creativitat i aprendre a relaxar-se.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

17.30 a 20.30 h
Vine a conèixer el Banc del Temps!
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S’explicarà què és el Banc del Temps de la Sagrada Família.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família

19 a 20 h
Respiració i relaxació

Aprendrem eines pràctiques per aplicar al nostre dia a dia, especialment
en els moments d’angoixa i estrès.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

20 a 21 h
Atrezzos: Comando Impro

Una elit d’improvisadors durament entrenats en la disciplina de l’humor.
La seva missió és sorprendre l’espectador. No tenen escenografia ni guió:
a partir de les frases del públic creen històries de terror, acció, amor... en què
la comèdia és la protagonista. Espectacle a càrrec d’Impro Barcelona.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
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Divendres 28 d’abril
18 a 19.30 h
Taller de teatre infantil

Taller de teatre per a nenes i nens entre 6 i 12 anys.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Dinàmics Teatre | Associació Xarxa Dos Deu

19 a 20.30 h
Concert a Sant Pau

A càrrec de la soprano Carmen Moreno i Paul Stouthaner, al violoncel.
Lloc: Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (sala Pau Gil)
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura) |
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

19 a 21 h
Sessió de Scrabble en català

L’Scrabble és un joc de taula lingüístic apte per jugar-hi a partir de 10 anys.
L’objectiu és acumular la màxima puntuació possible formant paraules.
T’hi atreveixes?
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Òmnium Eixample

19 a 2 h
Vine a fer un gran guirigall!

El carnaval dels animals arrenca! Festivament enterrarà els espais perduts al
barri, reivindicarà els futurs i celebrarà els que ja funcionen. Mentre coneixem
les tasques del barri, farem fora les espècies invasores que ens volen extingir!
Inici: Jardins de Caterina Albert. Final: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
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Dissabte 29 d’abril
9 a 14 h
Festa Infantil: XV Aniversari dels Castellers de la Sagrada Família
Activitats en què la canalla del barri és la protagonista (animadors infantils,
gimcanes, inflables, jocs de carrer, etc.) en motiu de la celebració
del XV Aniversari dels Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

10 a 14 h
Jornada de portes obertes al futur Ateneu del barri

Vine a veure el local de l’Ateneu que estem pensant entre tots i totes!
Lloc: Nàpols, 270 (entre Provença i Rosselló)
Organitza: Grup Ateneu Barri

10 a 19 h
Paradeta d’activitats diverses

18 |

10 a 14 h Activitat familiar a càrrec del Banc del temps per aprendre a ballar
sevillanes i pintar.
16 a 19 h Activitats diverses a càrrec d’AMMBAR i Projecte Radars
Lloc: Provença, entre Padilla i Lepant, dins de la Mostra de Comerç
Organitzen: Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família | Banc del
Temps Sagrada Família | AMMBAR i Projecte Radars
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Diferents entitats
i serveis del barri

10 a 21 h
XIV Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mostra de comerç local, artesans i entitats.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

11 h
Ruta per gaudir del barri i dels veïns

Caminada per diferents racons del barri fins a arribar al Clot.
Inici: davant de la Biblioteca Sagrada Família. Final: Espai 210
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Espai 210
Pla de pluja: s’escurçarà l’itinerari
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11 a 18.30 h
Activitats infantils i jocs de taula per a adults
Maquillatge infantil, manualitats, jocs de taula, inflables...
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Església Bíblica Ebenezer de Barcelona
Pla de pluja: local de l’Església

11.30 h
Contes a la mà

Amb els llibres a la mà, us explicarem una breu selecció de contes triats
de la col·lecció de la Biblioteca. Activitat dirigida a infants de 2 a 4 anys.
Aforament limitat.
Lloc: àrea per a infants i famílies de la Biblioteca Sagrada Família-Josep M.
Ainaud de Lasarte
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

11.30 h
ScapeRoom. Patent J.E.: el cas de la científica desapareguda

Els participants hauran de treballar en equip per conèixer el motiu de la
desaparició d’una científica de renom internacional. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions: a la Biblioteca Sagrada Família
Lloc: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

12 a 13 h
Ball de Rams

El Ball de Rams és una dansa per al barri i ballada amb gent del barri. Per això
demanem la participació de tothom que vulgui participar en aquesta dansa
tradicional, que sovint obre les festes de molts barris.
Assajos: 5, 19 i 26 d’abril; truqueu al 616 121 421
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Esbart Gaudí
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

16.30 a 19.30 h
Diada juvenil: decora el teu niu!

Davant dels preus abusius, projectes alternatius. Tallers amb material
reciclat per decorar el teu niu!
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
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17 a 19 h
CE Europa | Futbol: esport popular, esport al carrer!

Aviat farà 110 anys que la Sagrada Família va veure néixer el CE Europa.
Per recordar-ho i celebrar la Festa Major, organitzem partidets 3 contra
3 i un circuit de conducció de pilota i habilitat tècnica. D’aquesta manera
reivindiquem els orígens del futbol i la continuïtat històrica, tal com l’entenem:
com un esport popular, de carrer i per a tothom.
No calen inscripcions. Cal venir amb calçat i roba esportiva adequada.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Club Esportiu Europa

17 a 20 h
Festa dels 4 anys de Beirâo Percussió

El grup de percussió del barri fa 4 anys. Hi haurà dues cercaviles amb diferents
grups de percussió, i al final, els estàtics dels grups convidats.
Itinerari 1: passeig de Sant Joan – Rosselló Itinerari 2: av. Gaudí – Sant Pau
Final de la cercavila: Marina, davant del Temple
Organitza: Beirâo Percussió
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18 a 20 h
Savieses, càmera en mà

Presentació del documental Savieses, càmera en mà (2016), que recull les
històries de vida d’un grup de veïns i veïnes del barri. Després de la projecció,
hi haurà un diàleg amb les persones grans que en són protagonistes.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Fundació Aroa

21 a 2 h
Sopar i ball de Festa Major

Pots venir amb la carmanyola o comprar el tiquet a 8 € del 3 al 26 d’abril, a
l’Espai 210 (Padilla, 210) i a La Cruïlla (Sardenya, 256), i a 10 € el mateix dia al
lloc del sopar. Després, ball de Festa Major amb el grup Kaué & The Ray-Band.
I llegirem el pregó, també amb llenguatge de signes.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família
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21 a 22 h
Clàssics i no tan clàssics amb Accent

Concert a càrrec dels professors, col·laboradors i alumnes de l’Escola
de Música Accent.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Escola de Música Accent
Col·labora: Parròquia de la Sagrada Família

Diumenge 30 d’abril
10 a 21 h
XIV Fira de Comerç, Entitats i Artesans
Mostra de comerç local, artesans i entitats.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

11 a 14 h
Benvinguts a la República Catalana!

Paradeta on es faran diverses activitats per a tota la família: photocall, activitats
infantils, pla renova d’estelades, etc. I un refrigeri!
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença (davant de la font)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

11 a 14 h
Enfila’t al tren de la República

Vine a construir la República Catalana en un mural. Com vols que sigui el nou
país? Què t’agradaria destacar-hi? Puja al tren de la República, deixa-hi la teva
proposta i fes-te una fotografia de record!
Lloc: avinguda Gaudí, sota la pèrgola, entre Provença i Rosselló
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

12 a 14 h
Sardanes

Audició de sardanes amb la cobla Rambles.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: parròquia de la Sagrada Família
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
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12 a 15 h
Jornada castellera

Diada castellera amb els Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença (davant del Temple)
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·laboren: Castellers de Sabadell | Castellers de Cornellà

12.30 h
Missa de cloenda de Festa Major

Missa cantada, a càrrec del Grup de Gòspel de la parròquia Sant Ignasi de Loiola.
Lloc: parròquia de Sant Ignasi de Loiola, Provença amb Dos de Maig
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Parròquia de Sant
Ignasi de Loiola

12.30 a 19 h
Pícnic Electrònic
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El Pícnic consistirà principalment en un concert que durarà tota la tarda.
Alhora es faran activitats relacionades amb el circ, com ara malabars, slackline...
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Joves del Poblet
Pla de pluja: es cobrirà el Pícnic amb un tendal

17 a 19 h
Els drets i les llibertats de les dones

Actuacions a l’aire lliure dedicades als Drets de les Dones, en particular a viure
una vida lliure de violència. S’adreça a tota la població. Farem un espai infantil
i de sensibilització ciutadana.
19.45 h Cloenda amb Dones de Blanc, amb la coreografia ‘Gensnimicra’
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença (davant del Temple)
Organitza: Associació Hèlia | Dones de Blanc

Diumenge 14 de maig
8.45 a 14 hores
33a Milla Sagrada Família

Torna la Milla degana de Barcelona! Cursa de 1.609 metres per a totes les
edats, des dels 9 anys; cursa de les 3 Milles, Gran Premi Gaudí Sport amb els
millors atletes professionals. I a més, gimcana solidària i màsterclass final.
Més informació i inscripcions: www.lamilla.cat
Lloc: al voltant de l’illa Gaudí
Organitza: Claror, més que fitness!
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Exposicions
A partir del 3 d’abril
Exposició de Cartells del Concurs de Festa Major
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família

Del 19 al 29 d’abril, de 17 a 20 h
Amb els records fem història!

Exposició de documents, estris i altres materials dels anys trenta i quaranta
recollits pels veïns i veïnes del barri. Obert cada dia.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura)

Del 24 al 28 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Espai 210: jornada de portes obertes

En el marc de la Festa Major, l’Espai 210 obre les seves portes al barri de la
Sagrada Família. Vine a conèixer l’equipament i a gaudir de les activitats que
s’hi fan. Hi haurà un espai de lleure per als infants.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Del 24 d’abril al 14 de maig
Exposició d’adhesius

I per tancar l’exposició, el 14 de maig, de 10 a 14 hores, Trobada
de col·leccionisme.
Lloc: local de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
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Fan possible la festa
Assemblea Nacional Catalana (SFxI) sagradafamilia@assemblea.cat
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família avvsagrada@gmail.com
Associació Dia Internacional de la Pintura Tel. 934579562
Associació Hèlia Mallorca, 339 | helia@heliadones.org
Associació Xarxa 210
Aula Ambiental - Punt Verd del barri Lepant, 281 | info@aulambiental.org
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte Provença, 480
Casal de barri Espai 210 Padilla, 210, bx | espai210@gmail.com | Tel. 932 653 645
Centre de Cultura Popular i Tradicional passatge Sant Pau, 16
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Beirão Percussió info@beiraopercussio.cat
Bestialots Espurnats bestialotsespurnats@gmail.com
Castellers de la Sagrada Família junta@castellerssagradafamilia.cat
Farfolla Sagrada Família farfolla.sf@gmail.com
Centre Cívic Sagrada Família Provença, 480 | info@ccsagradafamilia.net
Centro Cultural Boliviano Salay de Cochabamba
Club Esportiu Europa administracio@ceeuropa.cat | www.ceeuropa.cat
Clubs Claror, més que fitness! www.claror.cat
Cor Polifònic Sagrada Família corpolifonicsf@gmail.com
Coral Canticela Provença 450 | coral@canticela.com
Eix Comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com
El Peix al Plat
Esbart Gaudí esbartgaudi@telefonica.net
Escola de Música Accent escolademusica@accent.cat
Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat
Església Bíblica Ebenezer passatge Gaiolà, 8-12
Espai de la Gent Gran Sagrada Família Mallorca, 425, 5è pis
FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)
Fundació Aroa
Grups de consum El Guaret i La Garangola
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Sant Quintí, 89
Joves del Poblet jovesdelpoblet@gmail.com
La Cruïlla - Casal Independentista de l’Eixample Sardenya, 256 | www.lacruilla.cat
Òmnium Eixample eixample@omnium.cat Tel 933 198 050
Parròquia de la Sagrada Família
Parròquia Sant Ignasi de Loiola
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Padilla, 210 | Tel. 932 653 645
Plataforma Volem l’Institut

www.coordinadorabarrisagradafamilia.cat

