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ÍNDEX

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

DESEMBRE

1. CICLE DE TEATRE “TELÓ AMUNT”

2. CONFERÈNCIES I CICLES

3. EXPOSICIONS

4. PROJECTE CULTURAL DE CIUTAT: 8è FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL 
DE BARCELONA “MUNT DE MOTS”

5. PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE: TARDOR SOLIDÀRIA 2018

6. FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2018

7. CONCERT DE NADAL 

8. INFORMACIÓ I SERVEIS

TEATRE ADULT LA CAIXA Divendres 5 d’octubre a 
les 19 h

CONFERÈNCIA QUÈ ÉS L’ECONOMIA 
FEMINISTA?

Dijous 18 d’octubre a les 
18.30 h

INFANTIL “CUENTO 5 Y PEGO UN 
BRINCO”

Divendres 19 d’octubre a 
les 18 h

CINEMA CLAQUETA I ACCIÓ! (FES-
TIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DEL MEDI 
AMBIENT)

Divendres 26 d’octubre a 
les 18.30 h

EXPOSICIÓ DONES DE CAMERUN Del 4 al 27 d’octubre

CONFERÈNCIA “LA SAGRERA, LA NOSTRA 
HISTÒRIA”

Dijous 8 de novembre 
a les 19 h

TEATRE COSINT RETALLS DE VIDA Divendres 9 de 
novembre a les 19 h

FESTA MAJOR DE LA 
SAGRERA 2018

CONSULTEU TOTA LA 
PROGRAMACIÓ DE LES 
FESTES A: www.FESTES-
LASAGRERA.CAT 

Del 15 al 25 
de novembre

CONFERÈNCIA LA SUBHASTA DEL PEIX! Dijous 13 de desembre 
a les 18.30 h

CONCERT DE NADAL BACH VERSUS ANONYMUS Divendres 14 de 
desembre a les 19 h 

EXPOSICIÓ MOSTRA DE NADAL DE 
TREBALLS DELS TALLERS 
VOLUNTARIS

Del 17 al 20 de 
desembre
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CONFERÈNCIES I CICLESCICLE DE TEATRE

CICLE DE TEATRE “TELÓ AMUNT”

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

TEATRE ADULT

LA CAIXA

Divendres 5 d’octubre a les 19 h 

Martínez ha passat tota la seva vida dient que SI quan 
pensava que NO. Ara, d’adult, treballa en una oficina de 
correus. Empresonat entre formularis i arxivadors, Martí-
nez fuig de la realitat gràcies al contingut d’una misteriosa 
carta.
LA CAIXA és la producció més personal de los ESCULTO-
RES DEL AIRE. Un espectacle de teatre físic i música en 
directe amb una metàfora visual present en la seva drama-
túrgia i posada en escena. Us convidem a venir al teatre i 
veure el món a través dels ulls de Martínez.

A càrrec de la Cia Mai Rojas i los Escultores del Aire.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

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 conver-
sar sobre temes relacionats amb la història local, com també 
de descobrir, conèixer i caminar per diferents indrets del barri. 

LES INDUSTRIES DE LA SAGRERA 
A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.

Dijous 8 de novembre a les 19 h

Xarrada on es descriurà un recorregut històric de les prin-
cipals indústries existents a principis del segle XX .
A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador.
Entrada gratuïta.

MEDI AMBIENT

CLAQUETA I ACCIÓ! (FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DEL MEDI AMBIENT) 

Divendres 26 d’octubre a les 18.30 h 

Ens sumem a la ‘Setmana de la mobilitat sostenible i segu-
ra’ amb el Festival Internacional de Cinema del Medi Am-
bient (FICMA) que presenta els curtmetratges:
- CABALLITO DE MAR (15’)
- SELVANS (22’)
- MAS AFUERA (25’)
- METAMORFOSIS (15’)
La projecció anirà seguida d’un debat sobre les pel·lícules 
que s’han visionat.
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CONFERÈNCIES I CICLES

PROJECTE CULTURAL DE CIUTAT: 8è 
FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL DE BAR-
CELONA “MUNT DE MOTS”

Una vegada més, el Centre Cívic La Sagrera acull una ac-
tuació programada dins del festival internacional “Munt de 
Mots” amb una proposta específica per al públic familiar. 

“CUENTO 5 Y PEGO UN BRINCO”

Divendres 19 d’octubre a les 18 h

Jocs, cançons, endevinalles, embarbussaments i contes 
de la tradició oral hispanoamericana per divertir-nos en 
família. 

A càrrec de Linsabel Noguera (Veneçuela).
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

 FESTIVAL DE NARRACiÖ ORAL de BARCELONA “MUNT DE MOTS”

A càrrec del Festival Internacional de Cinema de Medi 
Ambient (FICMA) i la Direcció d’Estratègia i Cultura de 
Sostenibilitat (DEICS).
Entrada gratuïta.

LA SUBHASTA DEL PEIX!

Dijous 13 de desembre a les 18.30 h 

14, 13, 12... compro! El peix és meu. Però quin peix? De 
quina espècie? De quina mida? Com puc comprar peix de 
manera responsable? Descobrirem tot el que has de saber 
a l’hora d’anar-ne a comprar.

A càrrec de Virot Natura. 
Organitzat per l’Aula Ambiental del Districte de Sant 
Andreu.
Entrada gratuïta.

EXPOSICIONS

MOSTRA DE NADAL DELS TREBALLS DELS TALLERS 
VOLUNTARIS

Del 17 al 20 de desembre

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

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

F
ot

og
ra

fia
: D

an
ie

l B
er

na
l



8 9

PROJECTE CULTURAL DE DISTRICTE: TAR-
DOR SOLIDÀRIA “DRETS DELS INFANTS”

El Districte de Sant Andreu torna a viure la Tardor Solidària. 
Aquest any, equipaments, entitats, veïnes i veïns pensa-
rem la tardor en clau de gènere per portar llum, mirades 
i reflexions entorn a feminismes del nord i del sud, sobre 
l’economia feminista i sobre els drets sexuals i reproduc-
tius de les dones arreu del món, entre d’altres temes.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “DONES DE CAMERUN”

Del 4 al 27 d’octubre

Exposició sobre el paper de la dona en l’economia rural del 
Camerun: és la clau pel manteniment e l’economia familiar.

A càrrec de l’Associació Agermanament sense 
fronteres.

XERRADA: QUÈ ÉS L’ECONOMIA FEMINISTA? 

Dijous 18 d’octubre a les 18.30 h

Xerrada per aclarir conceptes de què entenem per economia fe-
minista. 

A càrrec de Marina Sánchez activista i economista feminista.
Entrada gratuïta.

TEATRE VISUAL I MANIPULACIÓ D’OBJECTES.;   
“COSINT RETALLS DE VIDA”

Divendres 9 de novembre a les 19 h

Una dona jove ens explica des del seu petit taller de cos-
tura com es va veure abocada des de nena a cuidar de la 

 TARDOR SOLIDÀRIA

seva àvia perquè la seva mare pogués treballar i mantenir 
econòmicament a la família. en una societat aparentment 
patriarcal, la dona té la responsabilitat de mantenir enge-
gat el motor de la vida al llarg de tots els seus dies. quin és 
el preu que paga realment per aquest càrrec tan impres-
cindible? 

A càrrec de CIA. teatre jove la Jarra Azul
Organitzat per el Districte de Sant Andreu.
Entrada gratuïta. (es recomana que els assistents pu-
guin aportar aliments per a ser entregats al “Rebost 
d’aliments” del Districte

FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2018

Del 15 al 25 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

CONCERT DE NADAL 

BACH VERSUS ANONYMUS 
“La música culta versus la música tradicional”

Divendres 14 de desembre a les 19 h 

A través de les cordes i la veu, l’Adriana i l’Adolfo, amb les 
seves trajectòries musicals ben diferenciades, uneixen dos 
estils que sintetitzen dues realitats paral·leles que coexis-
tien en un mateix moment històric. Aquesta trajectòria tan 
diferenciada fa que la interpretació de les peces escollides 
sigui nova, actual, enriquidora i que les línies entre peces 
clàssiques i tradicionals es difuminin.

FESTA MAJOR DE LA SAGRERA
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Adolfo Osta, veu i guitarra i Adriana Alcaide, violí barroc.
Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada prèviament.

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.

CONCERT DE NADAL INFORMACIÖ I SERVEIS

ENTITATS DEL CENTRE CÍVIC

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

ASSOCIACIÓ DE FOTOGRAFIA PHOTOSAGRERA
L’objectiu de l’Associació és crear un punt de trobada per 
a aficionats 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.cat // info@photosagrera.cat

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
· ARCOIRIS
Assaig els dijous i divendres, 20 - 22 h.
· EL CALAIX
Assaig els dimarts i dijous, 21.30 - 23 h.
· CIA GATS
Assaig els dilluns, 21.30 - 23.30 h. www.ciagats.com / 
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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