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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA

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 al correu electrònic 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.

ABRIL 

CONFERÈNCIA CONEIXEMENTS PRÀC-
TICS SOBRE LA SALUT 
DE LA DONA: EL PAPER 
DEL GINECÒLEG AVUI 
EN DIA

Dilluns 8 de maig a les 
18 h

CONFERÈNCIA PETITES PINZELLADES 
DEL MODERNISME A LA 
SAGRERA

Dijous 11 de maig  a 
les 19 h

TEATRE FAMILIAR SIMPLICITATS LA VIDA ÉS 
JOC JUGUEM-HI!

Divendres 12 de maig a 
les 18 h

ITINERARI VISITA GUIADA AL MEMO-
RIAL MANYANET

Dissabte 13 de maig a 
les 10 h
Punt de trobada: Centre 
Cívic

CINEMA CINEMA I ARQUITECTURA Divendres 19 de maig a 
les 19 h

TEATRE ADULT CRIATURES Dissabte 20 de maig a 
les 19 h
Diumenge 21 de maig a 
les 18 h

EXPOSICIÓ UNA COL·LECCIÓ DE 
CONTES I CRIATURES 
MÀGIQUES

Del 8 al 27 de maig

EXPOSICIÓ L’ENERGIA I TU Del 29 de maig al 16 
de juny

MAIG

JUNY

SEMINARI EL CICLE URBÀ DE 
L’AIGUA A L’ÀREA 
METROPOLITANA DE 
BARCELONA

Dijous 8 de juny  a les 
18 h

ITINERARI L’ART DE VISITAR UN 
JARDÍ: EL PARC DE LA 
PEGASO

Divendres 9 de juny a 
les 16 h
Punt de trobada: Centre 
Cívic La Sagrera

CONFERÈNCIA PRIMERS AUXILIS 
DURANT LA PRIMERA 
INFÀNCIA

Dilluns 12 de juny a les 
18 h

TEATRE ADULT LA COMUNITAT Dissabte 17 de juny a 
les 19 h
Diumenge 18 de juny a 
les 18 h

EXPOSICIÓ L’ENERGIA I TU Del 29 de maig al 16 
de juny

EXPOSICIÓ MOSTRA DELS TREBALLS 
DELS TALLERS VOLUN-
TARIS

Del 21 al 23 de juny

CONFERÈNCIA HÀBITS PER A LA PREVENCIÓ 
DE LA CÀRIES EN EDAT 
INFANTIL

Dilluns 3 d’abril a les 
18 h

EXPOSICIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
PONT DEL PETROLI

Del 18 d’abril al 5 de 
maig

ESPECTACLE FAMILIAR ANDREINA I GERVASIO Divendres 21 d’abril a 
les 19 h
A la Pl. Masadas

CONCERT DE ST.JORDI SYMPHONIC BEAT BAND Diumenge 23 d’abril a 
les 12.30 h
A la Pl. Masadas
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CICLE DE TEATRECICLE DE TEATRE

CICLE DE TEATRE TELÓ AMUNT 

TEATRE AMATEUR  ADULT

CRIATURES

Dissabte 20 de maig a les 19 h
Diumenge 21 de maig a les 18 h

És una visió àcida i una mica insolent de la infància i, per 
extensió, de l’adultesa. Aquest recull de textos de diferents 
autors volen riure’s d’algunes coses de les quals valdria 
més no riure’s; mares que odien els fills o decideixen utilit-
zar-los per superar els seus traumes, nens i nenes perduts 
en un món que no acaben d’entendre, que es troben amb 
els vicis i pecats de la societat que els ha tocat viure.

A càrrec de la Cia El Calaix
L’entrada es recollirà el mateix dia de l’espectacle.

LA COMUNITAT

Dissabte 17 de juny a les 19 h
Diumenge 18 de juny a les 18 h

Júlia és venedora de pisos. Espera vendre ràpidament un 
pis al centre de la ciutat. Per casualitat troba al pis una 
cosa que els veïns fa molt de temps que busquen. Ara 
s’haurà d’enfrontar a la comunitat de veïns que no tenen 
cap escrúpol a fer el que sigui per aconseguir el que volen.

A càrrec de la Cia Arcoiris
L’entrada es recollirà el mateix dia de l’espectacle.

TEATRE FAMILIAR 

SIMPLICITATS LA VIDA ÉS JOC JUGUEM-HI!

Divendres 12 de maig a les 18 h 

Simplicitats és una cita amb la senzillesa: un reclam per 
compartir una estona de joc a l’abast de qualsevol. Els 
protagonistes són dues persones del servei de neteja que 
durant l’estona de l’esmorzar aprofiten per compartir els 
seus dubtes entorn de la criança; quins contes contar, com 
gestionar la quantitat de regals dels més menuts, etc. En 
paral·lel entraran en un món imaginari on el plaer de jugar 
serà el gran triomfador. Aquesta vegada, des de Xucrut 
Teatre proposem, un cop més des de l’humor, un espai on 
oblidar-nos del pas del temps, on allunyats del consumis-
me: el joc no té ni edat ni preu.

A càrrec de la Cia. Xucrut Teatre
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

FESTES DE LA PRIMAVERA  
DE LA SAGRERA 2017

Del 20 al 23 d’Abril 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 Les Festes 
de la Primavera 2017. El Centre Cívic, un any més es suma 
i participa de la celebració de les festes més florals del barri.

Si voleu saber tot el que és farà, podeu consultar la web 
www.festesdelasagrera.cat
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FESTES DE LA PRIMAVERA

CONCERT DE SANT JORDI

SYMPHONIC BEAT BAND

Diumenge 23 de abril a les 12.30 h

La formació musical de l’Associació musical Symphocat 
ens presentarà un concert de música de bandes sonores 
del cinema. 

A càrrec de l’Associació musical Symphocat
Lloc: Plaça Masadas

SETMANA DE L’ARQUITECTURA 2017

CINEMA I ARQUITECTURA 

Divendres 19 de maig a les 19 h

Projecció de diferents pel·lícules en les que la ciutat de 
Barcelona és la protagonista i que ens inviten a pensar i 
reflexionar sobre el paper de l’entorn urbà com a part es-
sencial de les nostres vides.

A càrrec de la Regidoria d’Arquitectura, Paisatge Urbà 
i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya.

FESTES DE LA PRIMAVERA

ESPECTACLE INFANTIL

ANDREINA I GERVASIO 

Divendres 21 de abril a les 19 h

El titellaire comença a manipular la seva titella en la seva 
clàssica funció i de sobte.... zas!! Els fils es deixen anar!!
En cobrar vida la titella, la relació entre ells es reinventa i 
tots dos es disposen a entretenir al públic amb un espec-
tacle on l’espectador es torna protagonista. Una mirada 
poètica i absurda d’un titellaire i la seva titella, una visió 
còmica sobre les estructures establertes de poder en les 
relacions humanes, un espectacle que desperta el desig 
de tornar a jugar i sorprendre’s.

A càrrec de la Cia Todozancos
Lloc: Plaça Masadas
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CALIDOSCOPI CULTURAL 2017 

Amb l’objectiu de fomentar la participació comunitària, el 
Centre Cívic La Sagrera col·labora i participa en el “Cali-
doscopi cultural” un projecte impulsat pel Districte de Sant 
Andreu que té la finalitat d’estimular la producció i difusió 
cultural a partir de diferents activitats, exposicions, con-
ferències... Aquesta edició del Calidoscopi Cultural 2017, 
està dedicada a la temàtica de medioambient.

EXPOSICIÓ

L’ENERGIA I TU

Del 29 de maig al 16 de juny

L’exposició “L’energia i Tu” té per objectiu fer-nos saber 
quin tipus de consumidors som a partir de la nostra despe-
sa energètica i dels nostres hàbits diaris, i com afecta això 
al nostre entorn.

A càrrec del Servei de Mediambient de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona.

CALIDOSCOPI CULTURAL

SEMINARI

EL CICLE URBÀ DE L’AIGUA A L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA

Dijous 8 de juny a les 18 h

Seminari per entendre el cicle urbà de l’aigua a l’àrea me-
tropolitana i conèixer la funció de les diferents instal·lacions 
de tractament. Es reflexionarà sobre l’ús quotidià de l’aigua 
i els seus valors socials i ambientals amb la intenció 
d’aprendre a consumir menys tot contribuint a mantenir el 
nostre entorn en bones condicions.

A càrrec del Servei de Mediambient de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona.
Gratuït. Cal inscriure’s prèviament a la recepció del 
Centre.

ITINERARI

L’ART DE VISITAR UN JARDÍ: EL PARC DE LA PEGASO

Divendres 9 de juny 
Hora: 16 h
Punt de trobada: Centre Cívic La Sagrera

Els vestigis de l’antiga factoria de camions Pegaso ens 
permetran viatjar a través del temps fins al Sant Andreu 
dels anys seixanta, alhora que ens passegem per un espai 
exuberant de vegetació on l’aigua és protagonista.

A càrrec de la Fabrica del Sol.
Gratuït. Cal inscriure’s prèviament a la recepció del 
Centre.

CALIDOSCOPI CULTURAL
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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. 

PETITES PINZELLADES DEL MODERNISME A LA 
SAGRERA

Dijous 11 de maig  a les 19 h

La Sagrera, barri obrer, ple d’indústries, l’arquitectura mo-
dernista va deixar pocs testimonis.. i, encara, alguns han 
estat destruïts. La xerrada farà un petit repàs al que resta 
de modernisme al barri.

A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador.

CONFERÈNCIES I CICLES CONFERÈNCIES I CICLES

ITINERARI: VISITA GUIADA AL MEMORIAL MANYANET

Dissabte 13 de maig  

Hora: 10 h
Punt de trobada: Centre Cívic La Sagrera

A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador.
Gratuït. Cal inscriure’s prèviament a la recepció del
Centre. 

CICLE “SALUT COMUNITÀRIA”

Cicle de conferències sobre diferents aspectes relacionats 
amb la salut presentades per diferents professionals vincu-
lats al servei del CAP La Sagrera.

Totes les conferències són gratuïtes. 

HÀBITS PER A LA PREVENCIÓ DE LA CÀRIES EN 
EDAT INFANTIL

Dilluns 3 d’abril a les 18 h

La càries dental infantil (de 0 a 5 anys) és actualment un 
problema de salut pública de gran prevalença en el nostre 
àmbit socioeconòmic. La prevenció i control de la malaltia, 
es fonamenta en l’adquisició precoç d’hàbits saludables 
d’alimentació i higiene bucal i, en els casos diagnosticats 
d’alt risc de càries, implementant les anomenades activi-
tats preventives professionals.

A càrrec del Dr. Rius Pastor, odontòleg del CAP La Sa-
grera.
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CONEIXEMENTS PRÀCTICS SOBRE LA SALUT DE LA 
DONA: EL PAPER DEL GINECÒLEG AVUI EN DIA 

Dilluns 8 de maig a les 18 h

El paper del ginecòleg ha canviat en els últims anys. Tot i 
el fàcil i immediat accés a una gran quantitat d’informació 
(gràcies a la tecnologia), moltes dones continuen pregun-
tant-se coses com: Quan cal anar per primer cop al gi-
necòleg? Cada quant s’ha de fer una revisió? Quan cal 
fer-me una mamografia? Per a què serveix una citologia? 
En aquest espai obert al diàleg abordarem aquests i al-
tres temes i intentarem resoldre els dubtes i inquietuds que 
sorgeixin entre els/les participants. 

A càrrec de la Dra. Gorraiz Ochoa, ginecòloga del CAP 
La Sagrera.

PRIMERS AUXILIS DURANT LA PRIMERA INFÀNCIA

Dilluns 12 de juny a les 18 h

Saps com actuar correctament amb la febre? Tens clar 
quan portar al CAP o quan trucar a una ambulància davant 
un problema de salut? Què cal fer davant ennuegaments? I 
si s’ofega? La prevenció d’accidents així com una correcta 
actuació és clau. T’informarem de com prendre decisions 
correctes i com auxiliar davant situacions quotidianes i ac-
cidents habituals en la primera infància. 

A càrrec de la Dra. Álvarez Ibañez, pediatra del CAP La 
Sagrera.
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: PONT DEL PETROLI

Del 18 d’abril al 5 de maig

Exposició col·lectiva de fotografies sobre el pont del petroli 
de Badalona.

A càrrec de l’Associació Photosagrera.

UNA COL·LECCIÓ DE CONTES 
I CRIATURES MÀGIQUES

Del 8 al 27 de maig

L’exposició és una col·lecció de treballs seleccionats entre 
les obres generades durant els últims cinc anys i repre-
senta les creacions de Kat Cameron que ens permeten 
percebre les dimensions màgiques que es desperten sota 
la superfície de la nostra realitat.

A càrrec de Kat Cameron.

CONFERÈNCIES I CICLES
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INFORMACIÓ I SERVEIS

MOSTRA DE TREBALLS DELS TALLERS VOLUNTARIS

Del 21 al 23 de juny

Extensa mostra dels treballs fets pels assistents als tallers 
al llarg de tot l’any. Durant la inauguració es fa el lliurament 
de la quantitat recollida en les inscripcions dels tallers vo-
luntaris al projecte solidari que hagi estat escollit per la Co-
missió de Talleristes del centre.

A càrrec de la Comissió de Talleristes Voluntaris del 
Centre Cívic La Sagrera.

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
Dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h (secretaria)
www.avvlasagrera.com; avv.lasagrera@gmail.com; 
lasagrera.blogspot.com; 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

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; 
www.facebook.com/photosagrera

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

ENTITATS



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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