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ÍNDEX

NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA

· 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.

1. AGENDA

2. MONOGRÀFICS
a. Stanley Kubrick
b. Setmana de la Dona

3. ARTS ESCÈNIQUES i MÚSICA 
a. Teatre “Teló Amunt”
b. Música “Projecte Músical Mestral”

4. CICLES
a. Xarxa Poètica
b. La Sagrera, la nostra història
c. Coopera’t a La Sagrera
d. Tertúlies PhotoSagrera
e. Salut Comunitària

5. SUPORT A LA CREACIÓ d’espectacles i exposicions 
a. Exposició Pintura
b. Festival Mutis
c. FestivalArt

6. INFORMACIÓ I SERVEIS
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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA

AGENDA

GENER

FEBRER

EXPOSICIÓ “CARTELLS TEATRALS 
POLONESOS”

Del 15 de gener al 9 de febrer

PROJECCIÓ I DEBAT PROJECTE UMBRAL: 
DOCUMENTAL “DIOM”

Divendres 18 de gener, 18:30 h

CONFERÈNCIA “COOPERA’T” Dimecres 23 de gener, 19:30 h

CONCERT PROJECTE MUSICAL 
MESTRAL: ANDREU 
MARTÍNEZ TRIO

Divendres 25 de gener, 19 h

TERTÚLIA 
FOTOGRÀFICA

“L’AUTOR I LA SEVA 
OBRA: TONI BARBANY”

Dimarts 29 de gener, 18:30 h

TEATRE AMATEUR FESTIVAL-ART Dissabte 2 de febrer a les 18 h

CONFERÈNCIA LA SAGRERA, LA NOS-
TRA HISTÒRIA: “LES 
ESCOLES FINS A LA 
GUERRA CIVIL”

Dimecres 6 de febrer a les 
19:30 h

CONFERÈNCIA “EDUCACIÓ SEXUAL 
I AFECTIVA COM A 
PART DEL PROCÉS DE 
CREIXEMENT”  

Dimecres 13 de febrer a les 
19:30 h

EXPOSICIÓ PINTURA: ARANTXA 
CAMPOS

Del 15 al 28 de febrer

POESIA ERÒTICA XARXA POÈTICA: “EL 
EROTISMO FEMENINO 
SONRÍE”

Divendres 15 de febrer a les 
20 h 

TEATRE NADONS TELÓ AMUNT: “BABY 
ESFÈRIC”

Dissabte 23 de febrer a les 
11:30 h

TERTÚLIA 
FOTOGRÀFICA

“L’AUTOR I LA SEVA 
OBRA: JAVIER CHECA”

Dimarts 26 de febrer a les 
18:30 h
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AGENDA

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA: “SEIS 
PERSONAJES EN BUS-
CA DE AUTORA”

Del 5 al 20 de marc

POESIA I MÚSICA “BUIT DE MARÇ. OM-
PLIR EL BUIT”

Dimecres 6 de març a les 
19:30 h

VISITA GUIADA EXPOSICIÓ STANLEY 
KUBRICK, AL CCCB

Dijous 7 de març a les 18 h 

TAULA RODONA STANLEY KUBRICK. 
“L’ESTÈTICA DEL 
MUNTATGE AL 
CINEMA DE KUBRICK”

Divendres 15 de març a les 
19 h

CINEMA / XERRADA “LAS SIN SOMBRERO: 
OCULTAS 
E IMPECABLES”

Dissabte 16 de març a les 18 h

TEATRE AMATEUR  FESTIVAL MUTIS Divendres 22 de març a les 
18:30 h

EXPOSICIÓ “MEMÒRIA DE LES 
ARTS EFÍMERES”

Del  23 de març al 3 d’abril

TERTÚLIA FOTO-
GRÀFICA

“L’AUTOR I LA SEVA: 
JOAN MIMÓ”

Dimarts 26 de març a les 
18:30 h

CONCERT PROJECTE MUSICAL 
MESTRAL: FRITZ AND 
THE CAT

Divendres 29 de març a les 
19 h

MARÇ
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MONOGRÀFICS

MONOGRÀFICS 

“STANLEY KUBRICK”

La xarxa de Centres Cívics de Barcelona, conjuntament 
amb Biblioteques de Barcelona, organitzem un cicle 
d’activitats en el marc de l’exposició “Stanley Kubrick” 
al CCCB, per conèixer, aprofundir i gaudir dins del món 
d’aquest geni del cinema.
Amb l’obra de Kubrick com a excusa, els equipament de 
Barcelona presentem una variada programació que ens 
permetrà acostar-nos a l’obra d’aquest director des de di-
ferents perspectives i abordar diversos temes del seu in-
terès, com la guerra, la literatura, la intel·ligència artificial, 
la música i molt més.

ITINERARIS. VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ 
“STANLEY KUBRICK”

Dijous 7 de març, a les 18 h

El Centre Cívic de La Sagrera-La Barraca, seu de l’antic 
cinema Imperial, ofereix al seu públic una visita comenta-
da a l’exposició del CCCB per conèixer l’obra de Stanley 
Kubrick.

Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia presencial al Centre Cívic a partir 
25 febrer.
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MONOGRÀFICS

TAULA RODONA: “L’ESTÈTICA 
DEL MUNTATGE AL CINEMA DE KUBRICK”

Divendres 15 de març, a les 19 h

Kubrick, autor de 14 llargmetratges, és conegut per ser 
un director obsessiu, perfeccionista i extremadament me-
ticulós. En aquesta conferència analitzarem la seva màxi-
ma obsessió: el muntatge cinematogràfic. “Tota la posada 
en escena, ja des del guió, es fa en funció del muntatge”, 
Stanley Kubrick.

A càrrec de Joan Marimon (director i guionista) i Marc 
Mitjà (muntador).
Entrada lliure
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”SETMANA DE LA DONA”

Al març, el Centre Cívic de La Sagrera-La Barraca acollirà 
activitats entorn de la dona. 
 

EXPOSICIÓ: 
“SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTORA”

Del 5 al 20 de març
Inauguració dimarts 5 de març a les 19 h

Serie de retrats fotogràfics de personatges que hi han 
transmet a la seva obra, en les seves accions i opinions, 
les veus nocives sobre les dones. Aquests notables perso-
natges són: Enrique VIII, Quevedo, Kant, Darwin, Freud i 
Munilla. En els retrats, Carmen Ibáñez elabora un remake 
per a la càmara, una posada en escena on, la imatge, es 
corromp intencionadament amb la inserció d’un, dos o tres 
elements quotidians que donen als personatges un nou 
significat. 

A càrrec de Carmen Ibáñez i PhotoSagrera
Entrada lliure. 

“BUIT DE MARÇ. OMPLIR EL BUIT”

6 de març, a les 19:30 h

Poesia i Música. Recital poètic i musical amb poemes del 
llibre Buit de març (Viena Edicions, 2017), de Rosa Maria 
Arrazola, entorn a la condició de la dona al món.  

A càrrec de: Rosa Maria Arrazola (poeta) i Cristina Ra-
bell (pianista i cantant)
Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

MONOGRÀFICS
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PROJECCIÓ I XERRADA: 
“LAS SINSOMBRERO 2. OCULTAS E IMPECABLES”

Dissabte 16 de març, a les 18 h

Documental que segueix donant llum sobre la vida i obra 
d’aquelles dones artistes i intel·lectuals que, formant part 
per propi dret a la Generació del 27, mai foren reivindi-
cades per la Història. Moltes d’elles, protagonistes emble-
màtiques de l’enriquidor panorama artístic i cultural dels 
feliços anys vint i de la Segona República, foren obligades 
a sacrificar el seu esperit transgressor per adaptar-se a la 
nova feminitat submisa, devota i impecable imposta per la 
dictadura.    

Direcció: Tània Balló, Serrana Torres i Manuel Jiménez.
Xerrada a càrrec de Tània Balló.
Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

ARTS ESCÈNIQUES i MÚSICA 

“TELÓ AMUNT”

El món del teatre, en diferents formats, als espais del CC 
de La Sagrera
 

TEATRE INFANTIL/NADONS: “BABY ESFÈRIC”

Dissabte 23 de febrer a les 11:30 h 

T’imagines ser testimoni del naixement del nostre mera-
vellós planeta Terra i compartir-ho amb el teu nadó? “Baby 
Esfèric” parla, sense text i amb un llenguatge molt visual, 
de la màgia que ens uneix al planeta i als seus habitants a 
través de diferents històries i paisatges. Adreçat a nadons 
de 6 mesos a 3 anys, delectarà tota la família.

MONOGRÀFICS
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Aboon Teatre ofereix espectacles innovadors que propo-
sen experiències que despertin la imaginació de persones 
grans i petites, acostant-les a la vivència infantil de l’adult 
i creant un espai harmònic entre aquestes dues realitats.

A càrrec de Aboon Teatre (Mei Samarra i Eduardo Te-
lletxea)
Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

EXPOSICIÓ MATERIAL TEATRAL: 
“CARTELLS TEATRALS POLONESOS”

Del 15 de gener al 9 de febrer 

Els cartells teatrals polonesos expliquen, a través d’un gra-
fisme inconfusible, una visió personal i compromesa del 
què ens trobarem a l’escenari. No hi ha publicitat ni infor-
mació, només emoció en estat pur. El cartell es concep, 
doncs, com una interpretació més de la mateixa obra però 
en un altre llenguatge, el plàstic.

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA



10

Són molts els mestres que ha donat Polònia d’entre ells 
n’hem triat 13 d’entre els 1960’s i 1970’s, per fer una peti-
ta mostra: Jan Jaromir Aleksiun, Roman Cieslewicz, Jerzy 
Czerniawski, Andrzej Dudzinski, Edward Dwurnik, Andrzej 
Krauze, Jan Lenica, Jan Mlodozeniec, Andrzej Pagowski, 
Jan Sawka, Franciszek Starowieyski, Maciej Urbaniec i 
Wojciech Wolynski.

Cessió del MAE (Museu de les Arts Escèniques de 
l’Institut del Teatre)
Entrada lliure.

EXPOSICIÓ MATERIAL TEATRAL: 
“LA MEMÒRIA DE LES ARTS EFÍMERES”

Del 23 de març al 3 d’abril

Passeig, a través de 6 maletes, per material del fons del 
Museu de les Arts Escèniques i descobrir com treballa un 
escenògraf, una ballarina, un titellaire, un director escè-
nic...  L’experiència viscuda entorn d’una representació del 
món es diposita en la memòria i, d’aquell moment, els ves-
tits, decorats, fotografies i documents en són testimoni. 

Cessió del MAE (Museu de les Arts Escèniques de 
l’Institut del Teatre)
Entrada lliure.

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

MÚSICA: PROJECTE MUSICAL MESTRAL 

Música personal i universal d’aqui i d’allà.

CONCERT: ANDREU MARTÍNEZ TRIO 

Divendres 25 de gener a les 19 h

Amb aromes de Pop, ànima de Blues i pinzellades de Soul 
i Reggae, Andreu Martínez ens apropa la seva música ca-
rregada d’emoció i bones melodies.   

Entrada gratuïta. Reserva online o presencial.   

CONCERT: FRITZ AND THE CAT

Divendres 29 de març a les 19 h

“Fritz and the cat” són: Fritz (guitarrista de Berlín) i Didac 
(violoncel·lista de Lleida), un duet que arrisca combinant 
cordes i veu. Música entre el folk i l’indie i amb caràcter 
propi.
 
Entrada gratuïta. Reserva online o presencial.   
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CICLES

CICLE “XARXA POÈTICA” SANT ANDREU 

“Poètica” és una iniciativa conjunta de quatre equipaments 
(Centre Cívic de La Sagrera, el Casal de Barri Can Porta-
bella, l’Ateneu L’Harmonia i l’Ateneu Sagrarenc Espai 30) 
per iniciar un cicle al Districte, on la poesia sigui, s’apropi i 
colpegi, els divendres dels mes de febrer. Poesia recitada, 
cantada, visual, propera i càlida o divertida i punyent.   
Programació completa dels quatre equipaments a la web 
del centre.

POESIA ERÒTICA: 
“EL EROTISMO FEMENINO SONRÍE” 

Divendres 15 de febrer a les 20 h, al CC de La Sagrera

Roser Amills, inspirant-se en la màxima de Montserrat 
Abelló: “Qualsevol poema que no sorgeixi de la teva veritat 
no val res”, recitarà un recorregut de poesia eròtica per les 
opcions que s’ofereix a les dones, al segle XXI, per expres-
sar l’erotisme femení, en absolut renyides amb el sentit de 
l’humor i l’alegria.

A càrrec de Roser Amills, escriptora i periodista ma-
llorquina, amb obra en català, portuguès i castellà.
Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

CICLES
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CICLE “LA SAGRERA, LA NOSTRA HISTÒRIA”

Aquest Cicle ens apropa a l’essència i a la història del barri 
de La Sagrera. De la mà de persones expertes en Història 
i, a través de conferències i itineraris, podreu escoltar i con-
versar sobre temes històrics del barri, i descobrir, conèixer 
i caminar pels seus indrets. 

“LES ESCOLES A LA SAGRERA FINS LA GUERRA CIVIL”

Dimecres 6 de febrer a les 19:30 h

Xerrada sobre l’ensenyament a La Sagrera a finals del 
segle XIX i inicis del XX: les primeres escoles públiques, 
les escoles nocturnes per a adults, el Foment Regional, 
l’Ateneu Llibertari, la Fundació de l’Escola Els Àngels, les 
escoles de les Dames per la Fe, els Padere, l’Acadèmia 
dels Tejedor, i un repàs per altres institucions. En finalitzar, 
les persones presents podran aportar els seus records de 
l’escola, durant les dècades dels 40, 50 i 60. 

A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador.
Entrada lliure.
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CICLE “COOPERA’T A LA SAGRERA”

Apropament al cooperativisme.

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL: “DIOMCOOP”

Divendres 18 de gener a les 18:30 h

Dins del Projecte Umbral (espai de reflexió, artístic i so-
cial, al voltant del fenomen de la migració i el racisme), es 
projectarà el resultat del projecte pedagògic amb la coope-
rativa Diomcoop i produït per QUEPO, en el qual s’explica 
la constitució d’aquesta cooperativa i el seu procés durant 
dos anys.
El debat es centrarà en les problemàtiques de les per-
sones en situació irregular a la ciutat de Barcelona i les 
respostes que una cooperativa com Diomcoop pot oferir. 
Hi intervendràn cooperativistes de Diomcoop i entitats 
col·laboradores de diferents districtes.
UMBRAL s’emmarca dins de la conferència internacional 
United Cities for Rights, organitzada per l’Àrea de Drets de 
Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona.

Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

XERRADA: “COOPERA’T” 

Dimecres 23 de gener a les 19:30 h

Introducció al cooperativisme com a proposta laboral futu-
ra pels actuals alumnes de batxillerat i de CFGS.

A càrrec d’Isaac Arriaza (sociòleg i membre de l’equip 
tècnic de Sinèrgics, espai de coworking de retorn social) i 
l’Oriol Nicolau (soci de la cooperativa MésEducació i mem-
bre de la XES Sant Andreu).

Entrada lliure.

CICLES
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CICLE “TERTÚLIES PHOTOSAGRERA”

“L’AUTOR I LA SEVA OBRA: TONI BARBANY” 

Dimarts 29 de gener a les 18:30 h

Tertúlia fotogràfica entorn a l’obra del fotògraf Toni Barbany. 

A càrrec de PhotoSagrera
Entrada lliure 

“L’AUTOR I LA SEVA OBRA: JAVIER CHECA” 

Dimarts 26 de febrer a les 18:30 h

Tertúlia fotogràfica entorn a l’obra del fotògraf Javier Checa.

A càrrec de PhotoSagrera
Entrada lliure

“L’AUTOR I LA SEVA OBRA: JOAN MIMÓ” 

Dimarts 26 de març a les 18:30 h

Tertúlia fotogràfica entorn a l’obra del fotògraf Joan Mimó.

A càrrec de PhotoSagrera
Entrada lliure

CICLES
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CICLE SALUT COMUNITÀRIA 

Espais de tertúlies i xerrades sobre temes de salut per a 
tota la comunitat.

XERRADA: “EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA COM A 
PART DEL PROCÉS DE CREIXEMENT”

Dimecres 13 de febrer a les 19:30 h

Informació i eines pels pares i mares: educar la sexualitat i 
afectivitats dels fills i filles en funció del nivell de desenvo-
lupament i comprensió. Educació primària: educació afec-
tiva i sexual; jo i la meva relació amb l’entorn; i sexualitat, 
salut i drets.

A càrrec del CJAS (Centre Jove Atenció a les Sexualitats)
Entrada lliure. Cal inscripció prèvia presencial al Centre 
Cívic o a trucant al 93-3511702

SUPORT A LA CREACIÓ: 
Espectacles i exposicions

Espais per mostrar obres d’artistes de diversos àmbits.

EXPOSICIÓ DE PINTURA D’ARANTXA CAMPOS: 
“Del macro al micro”

Del 15 al 28 de febrer

Nascuda a Barcelona el 1978, Arantxa s’ha format ar-
tísticament a l’Escola d’Arts Aplicades i d’Oficis Artístics 
“Llotja”, on es graduà en l’especialitat de Procediments 
Pictòrics i Tècniques Murals. Actualment cursa estudis 
d’escultura a la mateixa escola.
 
Entrada lliure.

CICLES
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TEATRE AMATEUR: FESTIVAL-ART

Dissabte 2 de febrer a les 18 h

Després de la celebració de la primera dècada de vida, 
FestivalArt ofereix el millor del seu repertori, amb algunes 
de les peces representades durant aquests anys.
 
A càrrec de la Cia ArcoIris 
Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

TEATRE: FESTIVAL MUTIS 

Divendres 22 de març a les 18:30 h

El Festival Mutis de teatre independent i de nova creació 
és una mostra participativa que es celebra a Barcelona des 
del 2010, en el qual, conflueixen activitats relacionades 
amb les arts escèniques interpretades per grups univer-
sitaris i també inclou un apartat de teatre infantil i juvenil.
 
Gratuït. Cal recollir entrada des d’una setmana abans.

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 de La Sagrera ofereix diferents sales per 
acollir reunions i activitats de la xarxa associativa del barri. 
La cessió està condicionada a les necessitats de la progra-
mació pròpia de l’equipament. 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.

SUPORT A LA CREACIÓ
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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 foto-
grafia 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

ENTITATS
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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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