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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.

OCTUBRE

NOVEMBRE

1. MÚSICA > BCN

2. CICLE DE TEATRE “TELÓ AMUNT”

3. CONFERÈNCIES I CICLES

4. EXPOSICIONS

5. ITINERARIS

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

7. PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE: TARDOR SOLIDÀRIA 2017

8. FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2017

9. INFORMACIÓ I SERVEIS

CONFERÈNCIA ELS REPTES DE SER PARE AVUI DIA Dilluns 2 d’octubre a 
les 18 h

TEATRE ADULT ESTIMA’M QUE TINC PRESSA Divendres 6 d’octubre 
a les 19 h

INFANTIL ELS CONTES DE L’ERIÇÓ I ALTRES 
CONTES SAHRAUÍS

Divendres 20 d’octubre 
a les 18 

ITINERARI RUTES GASTRONÒMIQUES: ELS 
MERCATS

Dijous 26 d’octubre de 
10 a 12h
Punt de trobada: 
Centre Cívic

CONFERÈNCIA L’EBRE EN LLAMAS Dijous 26 d’octubre a 
les 19 h

CINEMA INFANTIL KERITY, LA CASA DELS CONTES Divendres 27 d’octubre 
a les 18.30 h

EXPOSICIÓ ELS INNOCENTS DE LES GUERRES Del 9 al 29 d’octubre

CONFERÈNCIA LA LACTÀNCIA MATERNA I 
L’ALIMENTACIÓ COMPLEMEN-
TÀRIA

Dilluns 6 de novembre a 
les 18 h

CONCERT THE VOICE OF THE VIOL Divendres 10 de novembre 
a les 19 h 

ITINERARI RUTES GASTRONÒMIQUES: ELS 
SUPERMERCATS

Dijous 23 de novembre de 
10 a 12h
Punt de trobada: Centre 
Cívic

FESTA MAJOR 
DE LA SAGRERA 
2017

CONSULTEU TOTA LA PROGRA-
MACIÓ DE LES FESTES A: www.
FESTESLASAGRERA.CAT 

Del 16 al 26 de novembre

CONCERT BALKAN PARADISE ORCHESTRA. Dijous 23  de novembre a 
les 20 h 

EXPOSICIÓ DRETS HUMANS DE LES DONES Del 27 de novembre al 15 
de desembre
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MÚSICA > BCNAGENDA

MÚSICA > BCN

Cicle de concerts organitzat per la xarxa de Centres Cí-
vics de Barcelona en col·laboració amb l’Escola Superior 
de Música de Catalunya – ESMUC. Entrada gratuïta. Cal 
recollir l’entrada prèviament.

THE VOICE OF THE VIOL 
 

Divendres 10 de novembre a les 19 h 

The voice of the viol és un conjunt de petit format que es 
dedica a la interpretació de música anglesa del segle XVII. 
El repertori que interpreta comprèn cançons pera veu i 
llaüt i peces de consort amb veu solista, totes adaptades 
i arranjades per a ser tocades amb acompanyament de 
viola de gamba.

BALKAN PARADISE ORCHESTRA. 
 

Dijous 23 de novembre a les 20 h 

Balkan Paradise Orchestra està formada per vuit instru-
mentistes de vent metall, vent fusta i percussió apassio-
nats pels sons gitanos tradicionals dels Balcans. Aporten 
frescor i alegria al gènere en un inusual i destrossador for-
mat, integrat només per dones

FLAMENCO VIU 
 

Divendres 1 de desembre a les 19 h 

El Grup de Flamenc de l’Esmuc, ens presenta un concert 
per gaudir L’essència del Flamenc.

DESEMBRE

CONCERT FLAMENCO VIU Divendres 1 de 
desembre a les 19 h

ITINERARI RUTES GASTRONÒMI-
QUES: ELS MERCATS

Dijous 14 de desembre 
de 10 a 12h
Punt de trobada: Centre 
Cívic.

EXPOSICIÓ DRETS HUMANS DE LES 
DONES

Del 27 de novembre al 
15 de desembre 

CONCERT CANTOS DEL AIRE Divendres 15 de 
desembre a les 19 h 

EXPOSICIÓ MOSTRA DE NADAL DELS 
TALLERS VOLUNTARIS

Del 12 al 15 de 
desembre.
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MÚSICA > BCN

CICLE DE TEATRE “TELÓ AMUNT”

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

TEATRE ADULT
ESTIMA’M QUE TINC PRESSA

Divendres 6 d’octubre a les 19 h 

“Estima’m que tinc pressa” parla de l’amor i el desamor, 
de les crisis de parella, de les relacions en el temps de les 
noves tecnologies… però sobretot parla del desig, del gran 
misteri que envolta el desig…
A càrrec de Cia Xucrut Teatre dirigits per la Montse Bonet.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

CICLE DE TEATRE

CANTOS DEL AIRE 
 

Divendres 15 de desembre a les 19 h 

Concert de repertori d’antigues cançons populars, cobles, 
romanços, seguidilles, tonadillas, així com tantes altres ex-
pressions, han estat font d’inspiració constant per als au-
tors espanyols de tots els temps
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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. 

L’EBRE EN LLAMAS

Dijous 26 d’octubre a les 19 h

Claus polítiques, militars i diplomàtiques de la batalla més 
cruel de la Guerra Civil
A càrrec de Daniel Arasa, periodista, Doctor en Humani-
tats i Ciències Socials i presentat per Joan Pallarès-Per-
sonat, historiador.

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. 

PATERNITAT CONSCIENT: ELS REPTES DE SER PARE 
AVUI DIA

Dilluns 2 d’octubre a les 18 h
A càrrec de Nando Carnero, psicòleg del Servei d’Atenció 
als Homes.

CONFERÈNCIES I CICLES

En aquesta xerrada abordarem la situació actual de la 
criança per els homes abordant els reptes, oportunitats 
i dificultats que genera aquesta nova realitat. En aquest 
sentit, facilitarem estratègies per viure les paternitats de 
manera activa i conscient, aspectes clau per millorar la vin-
culació amb les nostres criatures i gaudir de l’exercici de la 
nostra paternitat.

L’ALIMENTACIÓ DEL NADÓ: LA LACTÀNCIA MATER-
NA I L’ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Dilluns 6 de novembre 18 h
A càrrec d’Elena Fraca, infermera del servei de pediatria 
del CAP La Sagrera.

La llet materna és la base de l’alimentació al llarg del pri-
mer any de vida. Aprèn els secrets de l’èxit per aconseguir 
una feliç lactància i descobreix com oferir nous aliments de 
manera respectuosa. Quan començar? Existeixen alguns 
aliments millors? Cal seguir un ordre?

EXPOSICIONS

DRETS HUMANS DE LES DONES

Del 27 de novembre al 15 de desembre
A càrrec del Centre Cívic La Sagrera i Amnistia Internacio-
nal Catalunya. 

L’exposició vol fer un recorregut per les diverses formes 
d’expressió de violència envers les dones, com la mortali-
tat materna o la violència que pateixen dones i nenes refu-
giades Darfur, a Uganda o a la discriminació de les menors 
romanís que s’enfronten a un risc greu de patir actes de 
violència.

CONFERÈNCIES I CICLES
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MOSTRA DE NADAL DE TREBALLS DELS TALLERS 
VOLUNTARIS

Del 12 al 15 de desembre
A càrrec de la Comissió de Talleristes del Centre Cívic La 
Sagrera. 

Exposició dels treballs realitzats per els/les participants 
dels tallers voluntaris de pintura sobre roba, manualitats, 
patchwork i bijuteria.

ITINERARIS GASTRONOMICS

RUTES GASTRÒNOMIQUES: MERCATS

Dijous 26 d’octubre de 10 a 12 h
Preu: 11.75 €
A càrrec d’Eulàlia Fargas i Laura Herrero

Farem una ruta pel mercat per conèixer la seva historia, veu-
re productes de temporada, com reconèixer la seva qualitat, 
diferenciar els aliments i varietats. En acabar realitzarem un 
petit tast d’un dels productes que us en parlarem.

RUTES GASTRÒNOMIQUES: SUPERMERCATS

Dijous 23 de novembre de 10 a 12 h
Preu: 11.75 €
A càrrec d’Eulàlia Fargas i Laura Herrero 

Anirem a un supermercat del barri a saber i comprendre 
les etiquetes dels productes en fresc con de les conserves; 
que volen dir i com les hem de interpretar. Així tindrem cri-
teri alhora de comprar-los.

CONFERÈNCIES I CICLES CONFERÈNCIES I CICLES

RUTES GASTRÒNOMIQUES: MERCATS

Dijous 14 de desembre de 10 a 12 h
Preu: 11.75 €
A càrrec d’Eulàlia Fargas i Laura Herrero 

Farem una ruta pel mercat per conèixer la seva historia, veu-
re productes de temporada, com reconèixer la seva qualitat, 
diferenciar els aliments i varietats. En acabar realitzarem un 
petit tast d’un dels productes que us en parlarem.

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

Per segona 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. 

ELS CONTES DE L’ERIÇÓ I ALTRES CONTES 
SAHRAUÍS

Divendres 20 d’octubre a les 18 h
A càrrec de Ana Griott
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament. 

Contes que em van explicar les dones dels campaments 
de refugiats sahrauís. Contes plens de lleons, de llops i de 
guineus, però on l’animal que sempre venç és l’eriçó, per-
què el més poderós és la intel·ligència. Contes que sempre 
acaben bé: amb el càstig dels quals abusen del poder i la 
devolució del que s’ha llevat.
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PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE: TARDOR 
SOLIDÀRIA “DRETS DELS INFANTS”

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 programa-
des estan orientades als Drets dels Infants aquí i allà, amb 
l’objectiu de mostrar la situació dels infants més pròxims i 
més llunyans. 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: ELS INNOCENTS DE LES 
GUERRES

Del 9 al 27 d’octubre
A càrrec d’UNIFEC Catalunya. 

Amb aquesta exposició de fotografies realitzades durant el 
rodatge del documental Els innocents de les guerres ens 
endinsem en els camps de refugiats de l’Iraq per veure la 
situació que viuen els milers de nens i nenes que han ha-
gut de fugir de casa seva a causa de la guerra.

FESTIVAL DE CINEMA I DRETS DELS INFANTS: 
KERITY, LA CASA DELS CONTES

Divendres 27 d’octubre a les 18.30 h
Es tracta d’un film de Dominique Monfery, França, 2009. 
Animació. Durada: 80 minuts.
A càrrec del  Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran - 
Drets Socials del Ayt de Barcelona. 
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament. 

En Natanaël, un nen de gairebé 7 anys, hereta de la tia 
Eléonore una completa i meravellosa biblioteca de contes. 
Però en Natanaël encara no sap llegir i l’obsequi no li fa 
gaire il·lusió. Quan ha decidit desfer-se de la col·lecció, 

INFORMACIÓ I SERVEIS

descobreix que els personatges dels contes adquireixen 
vida i surten dels llibres. Li demanen ajuda perquè neces-
siten que algú en tingui cura, com feia la tia Eléonore. Al-
trament, es perdrien tots els contes del món: la biblioteca 
en conté les edicions originals. En Natanaël no arriba a 
temps i un antiquari els malcompra. Això el portarà a viure 
un seguit d’aventures, per mirar d’evitar que els llibres no 
desapareguin per sempre.

FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2017

Del 16 al 26 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

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.

CONFERÈNCIES I CICLES
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ENTITATS

ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA SAGRERA
Dimarts, dijous i divendres de  18 a 20h (secretaria)
www.avvlasagrera.com; avv.lasagrera@gmail.com lasa-
grera.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

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 aficio-
nats 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.fa-
cebook.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.
• CIA 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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