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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA

OCTUBRE 

AGENDA

· L’accés a les diferents activitats culturals requereix inscripció prèvia o caldrà recollir 
entrada.
· Entrada gratuïta exceptuant aquelles activitats marcades amb preu d’entrada.
· L’aforament en totes les activitats és limitat.
· Cal inscriure’s en totes les activitats gratuïtes. La inscripció pot fer-se de forma pre-
sencial, a través del telèfon 93 351 17 02 o el mail cclasagrera@bcn.cat indicant nom, 
cognoms, telèfon de contacte i nombre d’inscrits.
· Les entrades dels concerts i espectacles es poden passar a recollir des d’una set- 
mana abans de la data marcada de l’actuació, i fins a 30 minuts abans de l’inici de 
l’activitat.
· Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la bcn.cat/cclasagrera

TERTÚLIA 
FOTOGRÀFICA

PRESENTACIÓ DE 
L’AUTOR JOSÉ ANTONIO 
ANDRÉS FERRIZ, I LA 
SEVA OBRA  

Dimarts 4 d’octubre
A les 19 h

TEATRE ADULTS CUANDO ÉRAMOS 
LEMMINGS

Divendres 7 d’octubre
A les 19 h

CONFERÈNCIA REFREDATS I GRIPS. 
SÍMPTOMES I COM 
PREVENIR-LOS 
 

Dilluns 10 d’octubre
A les 18 h

ESPECTACLE INFANTIL FESTIVAL 
INTERNACIONAL MUNT 
DE MOTS: ANIMALETS I 
ANIMALOTS 

Divendres 21 d’octubre
A les 18 h

TERTÚLIA 
FOTOGRÀFICA

TERTÚLIA DE 
PHOTOSAGRERA I 
CLASSE SOBRE 
NOCIONS DE PHOTOSHOP

Dimarts 25 d’octubre
A les 19 h

EXPOSICIÓ RECORDAR DES DEL 
COS. LES VÍCTIMES EN 
LA MEMÒRIA

Del 14 d’octubre al 4 de 
novembre

1. CICLE DE TEATRE “TELÓ AMUNT”

2. CONFERÈNCIES I CICLES

3. TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

4. EXPOSICIONS

5. PROJECTE CULTURAL DE CIUTAT: 7è FESTIVAL DE 
NARRACIÓ ORAL DE BARCELONA “MUNT DE MOTS”

6. PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE: TARDOR SOLIDÀRIA 
2016

7. FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2016

8. ACTIVITATS DE NADAL

9. INFORMACIÓ I SERVEIS
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NOVEMBRE DESEMBRE

AGENDA

TARDOR SOLIDÀRIA:
EXPOSICIÓ 

RECORDAR DES DEL 
COS. LES VÍCTIMES EN LA 
MEMÒRIA             

Del 14 d’octubre al 4 de 
novembre

EXPOSICIÓ DONES DEL 36
              
  

Del 28 de novembre al 
11 de desembre

CONFERÈNCIA EL VI AL MÓN ROMÀ. 
UNA BEGUDA DE DÉUS 
EN MANS DELS HOMES
       

Dijous 3 de novembre
A les 19 h CONFERÈNCIA RECURSOS PER A 

LA GENT GRAN, COM 
GESTIONAR EL TEMPS 
LLIURE

Dilluns 12 de desembre
A les 18 h

TARDOR SOLIDÀRIA:
CINEFÒRUM

COLÒMBIA, LA HISTÒRIA 
MAI EXPLICADA

Divendres 4 de 
novembre
A les 18.30 h

ESPECTACLE INFANTIL 

 

CONTES DE NADAL Divendres 16 de 
desembre
A les 18 h

CONFERÈNCIA LA SAGRERA AGRÍCOLA Dijous 10 de novembre
A les 19 h

CONCERT DE NADAL BILKER STRASSE 15, 
AMB QUARS

Dissabte 17 de des-
embre
A les 19 h

TEATRE FAMILIAR LA CAPUTXETA VERDA. 
AI! VERMELLA!

  

Divendres 11 de 
novembre
A les 18 h

EXPOSICIÓ MOSTRA DE NADAL 
DELS TALLERS 
VOLUNTARIS 
  

Del 13 al 16 de 
desembre

ITINERARI LA SAGRERA AGRÍCOLA Dissabte 12 de 
novembre
A les 10 h

CONFERÈNCIA SEXUALITAT EN LES 
DIFERENTS ETAPES DE 
LA VIDA

Dilluns 14 de novembre
A les 18 h

FESTA MAJOR DE LA 
SAGRERA 2016

FESTESDELASAGRERA.
CAT

Del 17 al 27 de 
novembre 

EXPOSICIÓ 

  

PASSEJANT PER LA 
SAGRERA 

Del 8 al 26 de 
novembre

EXPOSICIÓ 

  

DONES DEL 36 Del 28 de novembre a 
l’11 de desembre 

TERÚTLIA 
FOTOGRÀFICA

  

TERTÚLIA DE PHOTO-
SAGRERA I CLASSE 
SOBRE NOCIONS DE 
PHOTOSHOP

Dimarts 29 de 
novembre 
A les 19 h
 

AGENDA
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TEATRE INFANTIL:
LA CAPUTXETA VERDA. AI! VERMELLA!

Divendres 11 de novembre a les 18 h

Seguint a la nostra protagonista pel bosc màgic, ens tro-
barem els clàssics personatges, com ara l’àvia i el llop. 
Però la nostra Caputxeta també coneixerà la cuca sorda, 
s’entrebancarà amb una bala de palla i viurà d’altres aven-
tures que ens faran riure i somiar. Una versió amb molt 
d’humor i tendresa del famós conte dels Germans Grimm.
A càrrec de la Cia La Minúscula, activitats teatrals.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

CICLE DE TEATRE CICLE DE TEATRE

CICLE DE TEATRE “TELÓ AMUNT”

Vine a gaudir del millor teatre a La Sagrera, no t’ho pots 
perdre!

TEATRE ADULT:
CUANDO ÉRAMOS LEMMINGS

Divendres 7 d’octubre a les 19 h 

“Cuando éramos Lemmings” és una tragicomèdia sobre 
l’evolució humana i de com els habitants d’aquest segle 
sobreviuen a la jungla social amb els seus instints ador-
mits. Reunions familiars, relacions de parella, compromi-
sos professionals. Un viatge a la intimitat de la llar on la 
lluita per la llibertat despertarà el nostre costat més animal.
Peça teatral de creació col·lectiva escrita, dirigida i inter-
pretada pel Joan Sirera, la Mireia Rey, la Patricia Defran i 
el Gerard Matarí.
A càrrec de Cia La Grieta.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.
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CONFERÈNCIES I CICLES 

CICLE “LA SAGRERA, LA NOSTRA HISTÒRIA”

Aquest Cicle preten apropar-nos al barri de La Sagrera, a 
la seva essència i història. De la mà d’historiadors i a través 
de conferències i itineraris tindreu l’oportunitat d’escoltar i 
conversar sobre temes relacionats amb la història local, 
com també de descobrir, conèixer i caminar per diferents 
indrets del barri. 

EL VI AL MÓN ROMÀ. UNA BEGUDA DE DÉUS EN 
MANS DELS HOMES.

Dijous 3 de novembre a les 19 h

Arran dels descobriments de la vil.la del Pont del Treball 
Digne, a la Sagrera, que demostren el gran potencial viti-
vinícola del territori de Bàrcino al llarg de tota l’època ro-
mana i la importància essencial en el món antic d’aquest 
producte, presentem una xerrada destinada a apropar-nos 
al món de l’enologia antiga. Analitzarem els usos del vi a 
l’antiguitat i el seu procés d’elaboració, parant especial 
atenció a la seva vessant simbòlic-religiosa. 
A càrrec del la Dra Yolanda Peña amb col·laboració 
amb Carme Miró (Servei d’Arqueologia de Barcelona)

LA SAGRERA AGRÍCOLA 

La Sagrera agrícola vol ser una aproximació al temps en 
que La Sagrera eren camps de conreu i el progressiu pas, 
en pocs anys, en convertir-se en un barri urbà i industrial, 
en el qual i durant un temps van conviure el teixit urbà, 
les primeres indústries i les darreres masies amb els seus 
camps. 

CONFERÈNCIA

Dijous 10 de novembre a les 19 h

A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador

ITINERARI

Dissabte 12 de novembre 

Hora: 10 h
Punt de trobada: Centre Cívic La Sagrera
A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador
Preu gratuït, cal inscriure’s prèviament a la recepció 
del Centre Cívic. 

CICLE “SALUT I SOCIETAT”

Cicle de conferències sobre diferents aspectes relacionats 
amb la salut i la societat presentades per diferents profes-
sionals vinculats al servei “Onada Serveis a les Persones”.
Totes les conferències són gratuïtes. 

REFREDATS I GRIPS: SÍMPTOMES I COM 
PREVENIR-LOS

Dilluns 10 d’octubre a les 18 hF
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TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES

Xerrades amb fotògrafs i projeccions fotogràfiques obertes 
a tot el públic que li agradi gaudir de la fotografia.
A càrrec de l’Associació Photosagrera.

Tertúlia de Photosagrera i presentació de l’Autor José 
Antonio Andrés i la seva obra

Dimarts 4 d’octubre a les 19 h 

Avui: José Antonio Andrés Ferriz, (1944) President de la 
Federació Catalana de Fotogràfia
Entrada lliure.
 

Tertúlia de Photosagrera i classe sobre nocions de 
Photoshop

Dimarts 25 d’octubre a les 19 h 

Entrada lliure.

Tertúlia de Photosagrera i classe sobre els filtres en 
Photoshop

Dimarts 29 de novembre a les 19 h 

Entrada lliure.

La simptomatologia de la grip i la del refredat són molt si-
milars (tos, mucositat, secreció nasal, mal de cap o de coll, 
etc.) Evitar al 100% els refredats i la grip és impossible, 
però hi ha moltes coses que podem fer per disminuir el 
risc d’estar exposats a aquestes malalties i, si caiem, per 
recuperar-nos com més aviat millor. En aquesta conferèn-
cia, parlarem de tots aquests símptomes i de com podem 
fer per prevenir-los.
A càrrec de Nuria Urquiz, Diplomada en Infermeria i 
directora de la Residència i Centre de Dia La Sagrera.

SEXUALITAT EN LES DIFERENTS ETAPES VITALS 

Dilluns 14 de novembre 18 h

La sexualitat està present al llarg de tota la vida i varia 
segons les diferents etapes vitals. A més, la sexualitat hu-
mana comprèn un gran nombre de comportaments i pro-
cessos amb aspectes psicològics, socials, culturals... 
A càrrec de Sara Ruiz, Llicenciada en Psicologia i Psi-
còloga de la Residència i Centre de Dia La Sagrera.

RECURSOS PER LA GENT GRAN, COM GESTIONEM 
EL TEMPS LLIURE 

Dilluns 12 de desembre  a les 18 h

Abordar els usos del temps de la gent gran és un tema com-
plex, atès que comprèn una àmplia diversitat d’aspectes: 
des de la salut, fins a emocions, relacions socials, partici-
pació social i relació amb el territori on es viu. És important 
promoure l’organització social del temps a la vida quotidia-
na i, en especial, en la qualitat de vida i el benestar de les 
persones.
A càrrec de Mariona Hernández, treballadora social de 
la Residència i Centre de Dia La Sagrera.

CONFERÈNCIES I CICLES TERTÙLIES FOTOGRÀFIQUES
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MOSTRA DE NADAL DE TREBALLS DELS TALLERS 
VOLUNTARIS

Del 13 al 16 de desembre

Exposició dels treballs realitzats per els/les participants 
dels tallers voluntaris de pintura sobre roba, labors, ma-
nualitats, patchwork i bijuteria.
A càrrec de la Comissió de Talleristes del Centre Cívic 
La Sagrera.

PROJECTE CULTURAL DE CIUTAT: 
7è FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL DE
BARCELONA “MUNT DE MOTS”

Per primera vegada, el Centre Cívic La Sagrera acull una 
actuació programada dins del festival internacional “Munt 
de Mots” amb una proposta específica per al públic familiar. 

ANIMALETS I ANIMALOTS

Divendres 21 d’octubre a les 18 h

Un hipopòtam i un esquirol, un ós i un eriçó, cinc ànecs, 
dos mussols i una eruga tornassol. Animalets cantant. Ani-
malots jugant. Petites històries pels més petits amb imat-
ges, rimes, sons i cançons.
A càrrec de Martha Escudero.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

EXPOSICIONS EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

PASSEJANT PER LA SAGRERA

Del 8 al 26 de novembre 

Aurora Rodríguez Gijón de 90 anys d’edat, mare de l’autor 
de l’exposició, es passeja pel barri amb el seu carro de la 
compra.
Autor: Josep Lluís Roig Rodríguez. President de 
l’Associació Photosagrera
Inauguració de l’exposició: Dimarts 8 de novembre a 
les 19 hores. 
A càrrec de l’Associació Photosagrera.

DONES DEL 36

Del 28 de novembre a l’11 de desembre 

L’objectiu de l’exposició és despertar la consciència his-
tòrica de les persones que la vegin. En paraules d’elles 
mateixes: “Pensem que cal transmetre de viva veu i amb 
l’emoció d’allò viscut els esdeveniments que van trasbalsar 
les nostres vides, donant l’oportunitat a les joves genera-
cions de conèixer en tota la seva dimensió humana uns 
fets que d’altra banda quedarien reduïts a unes dates en el 
llibre de la història”.
A càrrec del Centre Cívic La Sagrera i el CIRD (Centre 
d’informació i recursos per a les dones).
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PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2016

PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE: 
TARDOR SOLIDÀRIA “CONFLICTES 
OBLIDATS”

El Districte de Sant Andreu és solidari i és per això que les 
entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacio-
nal, els equipaments, les entitats del districte i els centres 
educatius organitzen, durant la Tardor, un munt d’activitats 
al voltant de la solidaritat. Enguany, les activitats progra-
mades es faran sota el lema “Conflictes oblidats”.

UN ALIMENT, UN SOMRIURE: UN BARRI SOLIDARI

Del 31 d’octubre al 4 de novembre el Centre Cívic organit-
zarà una recollida d’aliments. Suma’t a la solidaritat!

EXPOSICIÓ: RECORDAR DES DEL COS, LES VÍCTI-
MES EN LA MEMÒRIA

Del 14 d’octubre al 4 de novembre

Exposició que posa en evidència la difícil situació viscuda 
en matèria de pau i drets humans a Colòmbia  des de fa 
més de 40 anys.
A càrrec de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia.

CINEFÒRUM: COLÒMBIA, LA HISTÒRIA MAI 
EXPLICADA

Divendres 4 de novembre a les 18.30 h

Projecció de diferents documentals que ens parlen sobre 
la història i situació actual dels drets humans a Colòmbia i 
en el que participaran diferents ponents de la Taula Catala-
na per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, per explicar-
nos la realitat del país.

A càrrec de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia.
Preu gratuït.

FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2016

Del 17 al 27 de novembre el barri de La Sagrera omple els 
seus carrers, places i centres amb multitud de propostes i 
activitats per a tots els públics per celebrar conjuntament 
La Festa Major del barri . El Centre Cívic, un any més es 
suma i participa de la celebració.
Si voleu saber tot el que és farà, podeu consultar la web 
www.festesdelasagrera.cat

ACTIVITATS  DE NADAL

CONCERT DE NADAL: BILKER STRASSE 15, AMB 
QUARS 

Dissabte 17 de desembre a les 19 h 

Brahms, Schumann i Clara Wieck és una de les tríades 
més versades de la història de la música. Ens introduirem 
en aquest univers a través de la seva obra liederística arti-
culada a partir de la lectura de cartes que es van escriure 
al llarg de la seva vida.
Mercè Pardo-veu / Myriam López – piano  amb lectures 
de Rosa Vila i Jordi Caixàs.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.
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INFORMACIÓ I SERVEIS

BARCELONA WIFI, CONNEXIÓ GRATUÏTA A 
INTERNET.  
Accessibilitat dins de l’horari d’obertura al públic del centre 
cívic.

CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS
El Centre Cívic La Sagrera ofereix diferents sales per aco-
llir reunions i activitats de la xarxa associativa del barri. 
La cessió està condicionada a les necessitats de la pro-
gramació pròpia del centre. Cal fer una sol·licitud prèvia a 
l’Administració del Centre. Preus públics.

PUNT D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL
Espai on trobareu el recull de l’oferta cultural de La Sagre-
ra i de la resta de la ciutat.

ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA SAGRERA
Dilluns, dimecres i divendres de  18.00 a 21.00 h (secre-
taria)
www.avvlasagrera.com; avv.lasagrera@gmail.com 
lasagrera.blogspot.com i blogdelasagrera@gmail.com
Tel. 93 408 13 34

COMISSIÓ DE FESTES DE LA SAGRERA
Organitzem i coordinem el calendari festiu del barri de La 
Sagrera.
www.festesdelasagrera.com; 
cfesteslasagrera@gmail.com

ACTIVITATS DE NADAL INFORMACIÓ I SERVEIS

CONTES DE NADAL!

Divendres 16 de desembre a les 18 h 

El Nadal per si sol ja és època d’històries i relats que 
s’expliquen al voltant d’una taula, al costat d’un pessebre 
o davant d’una llar de foc. Nosaltres també tenim ganes de 
fer un dia en família! No us preocupeu per res, la Cia La Mi-
núscula s’encarrega de portar una maleta plena d’històries 
d’arreu i una altre plena dels objectes i decoracions propis 
d’aquests dies. Aquesta festa no ens la perdem per res!
A càrrec de la Cia La Minúscula, activitats teatrals.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.
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ASSOCIACIÓ MUSICAL ANDREUENCA
Dimarts a les 21 h
amandreuenca@gmail.com

ENTITATS ENTITATS

DRAC, DIABLES I GEGANTS DE LA SAGRERA
Si vols ser diable o portar la nostra bèstia de foc... si prefe-
reixes els gegants i els cap grossos o t’agradaria tocar la 
gralla o el tabal... si el que vols es un ritme més “canyeru”. 
Foc, música i gegants. A partir de 5 anys.
dracidiablesdelasagrera.com - 
dracidiablesdelasagrera@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE FOTOGRAFIA PHOTOSAGRERA
L’objectiu del grup és crear un punt de trobada per a afi-
cionats i professionals de la fotografia, veïns i veïnes de La 
Sagrera, sensibles a la importància cultural de la fotografia 
i que vulguin compartir activitats del grup. 
www.photosagrera.es; photosagrera@gmail.com 
Grup Facebook Photosagrera: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=209554565092

GRUP POÈTIC LITERARI NADIR
Divendres de 19.00 a 21.30 h.
pepita200@yahoo.es

ASSOCIACIÓ DE DONES MIRADA DE DONA
Dilluns i dimecres a les 17 h.
Un espai de trobada per a les dones a La Sagrera. 

SAAC ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
Atenció al públic: Oficina del Mercat de Felip II de dilluns a 
divendres de 9:30h a 11 h.
Tel. 687 338 729
www.sagrera.es;  saacbcn@hotmail.com

ASSOCIACIONS TEATRALS DEL CENTRE
• ASSOC. ARCO IRIS
Assaig els dijous i divendres de 20 a 22 h.
• EL CALAIX
Assaig els dimarts i dijous de 21.30 a 23 h.
• GATS
Assaig els dilluns de 21.30 a 23.30 h. gats@lasagrera.info
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C. Martí Molins, 29
08027 BARCELONA
Tel.: 93 351 17 02

Dilluns a divendres 10 a 
14.30 h i de 16 a 21.30 h 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 
16 a 20 h 

ADREÇA HORARIS

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 

dotat d’anell magnètic

bcn.cat/cclasagrera
cclasagrera@bcn.cat
twitter.com/CCLaSagrera 
facebook.com/cclasagrera

PER A MÉS INFORMACIÓ
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