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De l’1 d’octubre al 30 de novembre
De dimarts a dissabte, de 9 a 20.30h
Exposició fotogràfica dels Castellers de la Sagrada Família
Recorregut fotogràfic pels 15 anys d’història dels Castellers.
Lloc: Mercat de la Sagrada Família (Padilla, 255)
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·labora: Mercat de la Sagrada Família

Del 4 al 29 d’octubre, en horari de la biblioteca
Exposició de [re]talls del passat
Sota aquest títol s’aplega una selecció de 50 fotografies cedides per 
entitats i particulars sobre la vida laboral del barri del Poblet, actualment la 
Sagrada Família, tot fent incidència al passat obrer, industrial i d’acollida. 
Lloc: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte, 2a planta
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

Dissabte 7 d’octubre,  10 a 20 h
Fira de comerç al carrer Encantsnous Eix Comercial
Encantsnous Eix Comercial vol fer de la fira al carrer un dia festiu del 
barri, amb actuacions i activitats per als més petits, recapte d’aliments i 
accions solidàries.
Lloc: Jardins dels Encants Nous (Aragó amb Dos de Maig)
Organitza: Encantsnous Eix Comercial
Col·laboren: Entitats convidades

Dilluns 9 d’octubre
17 a 18.30 h Taller d’animació a la lectura
Aquest taller es fa per estimular les capacitats intel·lectuals: practiquem 
la lectura amb tècniques per treballar la memòria, l’atenció i el record 
mobilitzant les neurones amb la lectura auditiva, compartida, natural, 
encadenada, la veu en eco... amb tècniques antigues per treballar tot 
això i, sobretot, volem passar-ho bé.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR
 
18.30 h Trobada al Punt d’Informació al Voluntariat (PIV)
Vols saber quins voluntariats es poden fer al barri? Vine a conèixer 
les experiències d’aquest voluntariat a la trobada de les voluntàries i 
voluntaris del PIV. 
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210,baixos)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Pels volts de la Festa...
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19.30 a 21 h L’Hospital de Sant Pau, una joia del patrimoni modernista
Conferència participativa a càrrec de Daniel Venteo, historiador i 
museòleg. Un recorregut visual per la història de l’Hospital de Sant Pau.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

Del 9 al 15 d’octubre
10 a 14 h i 16 a 20 h
Jornades de portes obertes al Casal de Barri Espai 210
En el marc de la Festa de Tardor, el Casal de Barri Espai 210 obre les 
portes al barri de la Sagrada Família. Vine a conèixer les activitats que 
es fan a l’equipament i gaudir-ne. Hi haurà un espai de lleure per als 
infants.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
Col·laboren: El Guaret | Banc del Temps | AMMBAR, Associació Hèlia | 
Fundació Aroa | PDC Sagrada Família

Dimarts 10 d’octubre
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: Casal de Barri 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
Aquest taller té com a objectiu general millorar les funcions mentals amb 
trastorns, sobretot l’atenció, la memòria, el llenguatge, la percepció, la 
psicomotricitat la funció executiva i l’emoció. Es demana puntualitat.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

12 a 13 h Taller d’artteràpia
Es busca afavorir les ganes de viure a través de l’art com a vehicle 
terapèutic, compartint vivències, expressant emocions i desenvolupant 
potencial artístic. Es demana puntualitat.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR
 
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: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de Desenvolupament 
Comunitari Sagrada Família
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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, etc. i una aplicació pràctica per crear models de 
confecció propis.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia

19 a 20.30 h Taller de ioga per a dones i adolescents
Treballem el cos, la ment i les emocions a través de la respiració i el 
moviment des de Kripalu Ioga. Acabem amb relaxació.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia
 
Dimecres 11 d’octubre
10.30 a 13.30 h Vine a conèixer el Banc del Temps!
T’explicarem què és el Banc del Temps de la Sagrada Família i què hi fem.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família

10.30 a 12.30 h Vincles
Activitat dirigida a persones a partir de 65 anys que se senten soles i que 
els agradaria no sentir-se’n i compartir un espai de trobada setmanal.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

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: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

18.30 h Festa de celebració del 10è aniversari de l’Espai 210
Vine a celebrar amb nosaltres i amb les entitats del barri el 10è 
aniversari de l’Espai 210!
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu
 
19 a 20 h Vine a veure el funcionament d’El Guaret!
T’explicarem com funciona la cooperativa ecològica i et mostrarem les 
cistelles que es recolliran aquell dia.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Cooperativa Ecològica El Guaret

De l’11 al 21 d’octubre
19.30 a 21 h Mostra d’Art i Artesania
Exposició de pintura, fotografia i treballs artesanals de gent del barri.
Lloc: Centre Cívic (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família
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Comença la Festa...
Divendres 13 d’octubre

18 a 19.30 h Taller de teatre infantil
Taller de teatre per a infants entre 6 i 12 anys.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Dinàmics Teatre | Associació Xarxa Dos Deu
 
19 a 21 h CUBA-Catalunya, CATALUNYA-Cuba, influències mútues
Dos experts historiadors, Lluís Costa i Arsenio Rodríguez, ens descobriran 
aspectes inèdits d’aquestes influències, i el grup Saborabilongo, liderat per 
Ivonne González, ens interpretarà un repertori variat de música cubana.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Òmnium Eixample

19 a 21 h Assaig dels Castellers de la Sagrada Família al carrer 
Lloc: Marina (Entre Mallorca i Provença)
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

21 a 2 h Concerts XV Aniversari dels Castellers de la Sagrada Família
Començarem amb el grup de versions Orquestra Mitjanit i finalitzarem 
amb Pirat’s Sound Sistema.
Lloc: Marina (entre Mallorca i Provença)
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

22 a 0 h Cantada d’havaneres
Cantada d’havaneres pel grup Ultramar i rom cremat.
Lloc: Jardins dels Encants Nous (entre Dos de Maig i Cartagena)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Encantsnous Eix Comercial

Volem gaudir d’unes festes lliures de sexisme i masclisme! 
Per això, durant la Festa de Tardor no es toleraran actituds, 
comportaments ni conductes sexistes.

Qualsevol agressió per motiu de gènere, identitat o 
orientació sexual serà condemnada i comportarà una 
resposta clara i contundent.

Així es recull al Protocol contra Agressions Masclistes, que 
serveix per articular la conscienciació de totes les persones 
que participem en les festes (entitats organitzadores, personal 
tècnic i veïnat), perquè en la lluita contra el masclisme i el 
sexisme és sempre necessària la corresponsabilitat de tothom.



Festa de Tardor 2017

| 7

Dissabte 14 d’octubre

10 a 19 h Paradeta del Pla Comunitari
Paradeta informativa sobre els projectes i les activitats del Pla 
Comunitari, entitats i serveis del barri, on es faran diverses activitats 
dinamitzades per les entitats del barri. 
Lloc: Provença (entre Padilla i Lepant)
Organitza: Pla Comunitari Sagrada Família

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

11 a 18.30 h Activitats infantils i jocs de taula
Tallers per a infants, castell inflable i jocs de taula.
Lloc: plaça Sagrada Família (tocant a Mallorca)
Organitza: Església Bíblica Ebenezer

11 a 20 h Recollida de signatures per reclamar l’Institut Públic 
Recollida de signatures per reclamar l’Institut Angeleta Ferrer.
Lloc: Provença (entre Padilla i Castillejos)
Organitza: AFA Escola dels Encants

17 a 19 h Els infants recuperem l’espai públic!
Aquest és el moment de redecorar el parc! Vine a la plaça i converteix-la 
en un lloc on t’agradaria jugar. Amb material, molta imaginació i l’ajuda 
dels Joves del Poblet, farem del barri un lloc més amable i divertit!
Lloc: Jardins de la Indústria 
Organitza: Joves del Poblet

17.30 h Taller infantil diabòlic 
Vols ser diable o diablessa per un moment? Vine i experimenta la 
sensació de ser diable per un moment!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família
18 a 20 h Vesprades
A càrrec del grup de Grallers i Tabals 12 Torres
Cercavila musical per l’avinguda Gaudí i amb pilars dels Castellers de la 
Sagrada Família.
Recorregut: a l’avinguda Gaudí, de Provença a Sant Antoni M. Claret
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
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18.30 a 19.30 h Claror Fitness Fest
Vine a ballar i fer fi tness al ritme d’un concert de 
música en directe!
Lloc: Marina (entre Mallorca i Provença)
Organitza: Claror, més que fi tness!

19 a 20 h Tabalada infernal 
Els grups de tabals toquen obrint pas al correfoc.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada 
Família | Farfolla de la Sagrada Família
Col·laboren: Beirâo Percussió | Colles convidades

19 a 21 h Com serà el nou país?
Conferència sobre com projectarem el nou país 
entre tota la ciutadania de la nova república. 
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada 
Família)

20 a 2 h L’auca del barri del Poblet i sopar 
jove
Saps per què ens anomenem Joves del Poblet? 
Què hi havia al barri abans de la Sagrada Família? 
Vine a descobrir-ho i gaudir un any més del sopar 
jove i de la festeta posterior!
Lloc: plaça Sagrada Família (a la cantonada de 
Mallorca amb Sicília)
Organitza: Joves del Poblet

20.30 a 22 h Correfoc
Correfoc pel barri! Anem cremant carretons fent 
cercavila. 
Recorregut: Jardins de la Indústria – Indústria 
– Lepant –  Còrsega – Sardenya – Provença -  
Marina
Organitza: Farfolla de la Sagrada Família | 
Bestialots Espurnats
Col·labora: Colles convidades

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.

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.

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.

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 15 d’octubre

8.30 a 12.30 h 2a Pujada al cim més alt del barri
Passejada pels racons i passatges dels barris de la Sagrada Família i el 
Guinardó fins a arribar dalt de tot del Turó de la Rovira. Et convidem a 
esmorzar veient tot Barcelona!
Lloc: Padilla, 255 (cantonada amb Provença)
Organitza: Agrupació Excursionista «Catalunya»

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

11 a 14.30 h Puja 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 (Sagrada Família)

11 a 14.30 h Benvinguts a la República Catalana!
Paradeta on es faran diverses activitats per a tota la família: photocall, 
activitats infantils, etc. I un refrigeri!
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença (davant de la font)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)

11 a 20 h Recollida de signatures per reclamar l’Institut públic 
Recollida de signatures per reclamar l’Institut Angeleta Ferrer.
Lloc: Provença (entre Padilla i Castillejos)
Organitza: AFA Escola dels Encants

12 a 14.30 h XV Aniversari dels Castellers de la Sagrada Família
Diada castellera en motiu del XV Aniversari dels Castellers de la Sagrada 
Família. 
Amb la participació dels Castellers de la Sagrada Família, Castellers de 
Barcelona i Castellers de Terrassa.
Lloc: Marina, davant del Temple 
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

17 a 21 h Ruta històrica pel barri del Poblet i pel·lícula
Vine a descobrir els orígens i l’evolució de l’antic barri del Poblet en una 
ruta històrica guiada i el posterior cinema a la fresca. 
Recorregut: inici a l’Antiga Fàbrica Damm. Final i projecció al carrer 
Marina, entre Mallorca i Provença    
Organitza: Joves del Poblet
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I després de la Festa...

Dimarts 17 d’octubre
18 a 20 h Salut mental comunitària al nostre barri
Xerrada informativa a càrrec de Tina Ureña, cap del centre de Salut 
Mental de la Dreta de l’Eixample.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes) 
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·laboren: Centre Cívic Sagrada Família | CPB-SSM dreta de l’Eixample

Divendres 20 d’octubre
19 a 21 h XX Certamen Literari en Llengua Catalana
Lliurament de premis del XX Certamen Literari en Llengua Catalana.
Lloc: Auditori del Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Sant Quintí, 89)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dissabte 21 d’octubre
12 a 13 h Concert: Nueve lunas
A càrrec de Tànit Navarro i Rusó Sala, Nueve lunas és una experiència 
musical per a tots els públics amb cants i músiques de composició pròpia 
que conviden a viatjar pels moments que vivim durant l’embaràs.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família.





Agrupació Excursionista Catalunya

AMMBAR. Associació Malalts Mentals de Barcelona

Assemblea Nacional Catalana (SFxI) sagradafamilia@assemblea.cat

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família avvsagrada@gmail.com

Associació Hèlia Mallorca, 339 | helia@heliadones.org

Associació Xarxa Dos Deu

Aula Ambiental - Punt Verd del barri Lepant, 281 | info@aulambiental.org

Banc del temps

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

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

Clubs Claror, més que fitness! www.claror.cat

Cooperativa Ecològica El Guaret

Dinàmics teatre

Eix Comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com

Encantsnous Eix Comercial

Escola Els Encants. AFA.

Església Bíblica Ebenezer passatge Gaiolà, 8-12

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

Mercat de la Sagrada Família

Òmnium Eixample eixample@omnium.cat   Tel 933 198 050

Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Padilla, 210 | Tel. 932 653 645

Fan possible la festa

www.coordinadorabarrisagradafamilia.cat




