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NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA

AGENDA

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

EXPOSICIÓ PINTURA A L’OLI I TÈCNICA 
MIXTA DE FRANCISCO ESTEVE 
BROCH

Del 3 al 15 d’octubre

CINEMA CLAQUETA I ACCIÓ PROJECCIÓ DE “LA BALLENA 
FRANCA”  (21 MIN.) / DIA 
MUNDIAL DELS ANIMALS

Divendres 4 d’octubre a les 18:00h

CONFERÈNCIA LLEI DE DEPENDÈNCIA Dilluns 7 d’octubre a les 17:00h

CINEMA PANTALLA BCN PROJECCIÓ: “EL PERIPLE, 
LA VELLA LLUM D’EUROPA” 
+ “SOLEÀ: ELS NÉTS DELS 
ALTRES CATALANS”

Dijous 10 d’octubre 18:45h

EXPOSICIÓ TARDOR SOLIDÀRIA. DIBUIXOS 
DE SARAH FISCHER: “EN LA 
FRONTERA” 

Del 17 al  30 d’octubre

CONFERÈNCIA “LA SAGRERA CLANDESTINA 
DE LA POSTGUERRA: CÈSAR 
SABORIT”

Dijous 17 d’octubre a les 18:45h

CINEMA PANTALLA BCN PROJECCIÓ: “CERCA DE TU 
CASA” + “NIT BUS”

Dijous 24 d’octubre a les 18:45h

TELÓ AMUNT FESTIVAL MUTIS. NARRACIONS 
INFÀNCIA: “EL RATÓN MUSITA, LA 
HIENA SE RÍE”

Dissabte 26 d’octubre a les 11:30h

TERTÚLIA “L’AUTOR I LA SEVA OBRA: 
FOTÒGRAF JOAN MIMÓ” - 
PHOTOSAGRERA

Dimarts 5 de novembre a les 
18:00h

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES DE JOAN MIMÓ - 
PHOTOSAGRERA

Del 5 al 16 de novembre. 
Inauguració: dimarts 5 a les 19:30h

CINEMA PANTALLA BCN PROJECCIÓ: “VIAJE AL 
CUARTO DE UNA MADRE” + 
“FERIDES”

Dijous 7 de novembre a les 18:45h

ESPECTACLE 
MULTIDISCIPLINAR / FESTA 
MAJOR

“ROJO”, MIREIA MIRACLE 
COMPANY

Consulteu el programa de la 
Festa Major

EXPOSICIÓ “A BARCELONA FEM 
URBANISME DE GÈNERE”

Del 19 al 30 de novembre

TERTÚLIA “L’AUTOR I LA SEVA OBRA: 
FOTÒGRAF RUBEN SANZ” - 
PHOTOSAGRERA

Dimarts 26 de novembre a les 
18:30h

CINEMA PANTALLA BCN PROJECCIÓ: “DOWN N’HI DO – 
LA CÀMERA BALLARINA” + “A 
MITGES”

Dijous 28 de novembre a les 
18:45h

ITINERARI MARXA EXPLORATÒRIA PER 
LA SAGRERA: “URBANISME I 
GÈNERE”

 Divendres 29 de novembre a les 
17:00h

EXPOSICIÓ CONSUM RESPONSABLE: 
“VARIETATS BALUARD”

Del 3 al 12 de desembre

XERRADA CONSUM RESPONSABLE: 
“VARIETATS BALUARD”

Dimecres 4 de desembre a les 
18:00h

CINEMA PANTALLA BCN PROJECCIÓ: “COMANDANT 
ARIAN, UNA HISTÒRIA DE 
DONES, GUERRA I LLIBERTAT” 
+ “ORGANIZAR LO IMPOSIBLE”

Dijous 12 de desembre a les 
18:45h

CONCERT DE DESEMBRE RAQUEL LÚA  Divendres 13 a les 19:00h

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA COL·LECTIVA DE 
SÒCIES DE PHOTOSAGRERA

Del 16 al 31 de desembre. 
Inauguració: dilluns 16 de 
desembre a les 19:00h
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MONOGRÀFICS

MONOGRÀFICS 

MONOGRÀFIC: FESTA MAJOR DE LA SAGRERA

Del 14 al 24 de novembre

El Centre Cívic La Sagrera -“La Barraca”, immers com està 
dins la comunitat del barri de La Sagrera, participa com cada 
any amb diferents actes dins l’estimada Festa Major del barri.  

“ROJO” – MIREIA MIRACLE COMPANY

Mireia Miracle es forma en teatre gestual, en dansa con-
temporània i en pedagogia teatral i teatre social. A més és 
directora de teatre i escriptora. 
“ROJO” és un espectacle per a tots els públics. Un treball 
multidisciplinari d’humor, dansa i interacció amb el públic 
amb un fort contingut poètic i simbòlic. “ROJO” és tendresa 
i riure, diversió i profunditat al mateix temps. Un treball que 
recorda a Charles Chaplin, ja que aborda temes profunds i 
socials, com la temàtica de les fronteres i l’èxode.
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.
Per consultar data, horari, emplaçament, i la programació 
sencera de tots els actes de la nostra Festa Major, entreu 
a la web del centre: http://ajuntament.barcelona.cat/cci-
vics/lasagrera o a la web de la Comissió de Festes: 
http://www.festesdelasagrera.cat/ 
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MONOGRÀFICS

MONOGRÀFIC: TARDOR SOLIDÀRIA 2019

Del 17 d’octubre al 8 de novembre. El dia 9, cloenda amb 
la Festa de la Solidaritat.

La Tardor Solidària és un programa d’actes, impulsat pel Con-
sell de Solidaritat i Cooperació Internacional, que cada any por-
ta un lema sota el qual s’impulsen les diferents activitats arreu 
del Districte de Sant Andreu, treballant en xarxa entre entitats, 
equipaments municipals i centres educatius. Té per objectiu 
sensibilitzar als veïns i veïnes de Sant Andreu sobre la realitat i 
les problemàtiques socials, econòmiques i culturals d’arreu del 
món, incrementant el seu coneixement entre la relació entre 
l’acció local i la dimensió global potenciant la seva implicació en 
la lluita contra les injustícies socials.

Aquest any la Tardor Solidària del Districte de Sant Andreu posa 
el focus en la CULTURA DE PAU. La cultura de Pau, segons la 
UNESCO, és un conjunt de valors, actituds i comportaments 
que reflecteixen el respecte a la vida, a l´ésser humà i la seva 
dignitat. La cultura de pau posa en primer pla els drets humans, 
el rebuig a la violència en totes les seves formes i l´adhesió als 
principis i llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la 
comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones. 

Des del CC La Sagrera-”La Barraca”, conjuntament amb 
l’Espai Jove Garcilaso i la Biblioteca Marina Clotet, participa-
rem en la Tardor Solidària mostrant la feina de l’ONGD Alka-
ria, programant diferents recursos d’aquesta entitat que, amb 
seu a Malgrat de Mar, treballa a poblacions rurals del Marroc 
i ha començat a col·laborar amb el Senegal, Líban, Equador 
i el Perú. La seva acció es focalitza en l’educació, l’ajuda i 
l’empoderament de les dones d’aquests territoris i en el desen-
volupament econòmic.  

Us convidem a visitar totes les activitats programades per la Tar-
dor Solidària fent una ruta pels equipaments (més informació al 
Programa de la Tardor Solidària del Districte de Sant Andreu).
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MONOGRÀFICS

La Tardor Solidària al CC La Sagrera-”La Barraca”
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS: “
AN DER GRENZE” (“En la frontera”)

Del 17 al 31 d’octubre     

Per aquest projecte, l’artista Sarah Fischer ha treballat en 
la frontera germana-polonesa a partir d’observacions i en-
trevistes als seus habitants. La frontera, molt present en 
l’ideari col·lectiu, comporta la consciència del “nosaltres” 
vs. “altres”. Tanmateix, socialment, tant polonesos com ale-
manys, fan ús d’aquest espai comú interactuant en termes 
comercials, educatius i d’amistat. D’aquesta manera, difu-
minen una separació geopolítica i històrica a través de la 
transformació sociocultural. L’obra artística està realitzada 
amb la tècnica de grafiti puntejat sobre llenç blanc, creant 
imatges borroses on les formes no estan definides, mime-
titzant així, la percepció de la frontera. 

Organitza: Justícia Global i Cooperació Internacional 
del Districte de Sant Andreu, CC La Sagrera- “La Ba-
rraca” i ONGD Alkaria  
Entrada lliure.
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MONOGRÀFIC: PANTALLA BCN

Del 14 al 24 de novembre

L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la Barcelona 
Film Commission, vol estimular i consolidar la difusió de la 
cinematografia realitzada, rodada o produïda a Barcelona 
i donar-la a conèixer a la ciutadania.
Aquesta és la voluntat del programa Pantalla Barcelona 
que acosta el cinema recent de la ciutat, als diferents dis-
trictes de Barcelona a través de les pantalles de diversos 
equipaments municipals. Les projeccions aniran acompan-
yades de presentacions i fòrums participatius, bé entorn 
del tema tractat al passi o al voltant del treball tècnic dins 
de l’audiovisual.

Organitza: ICUB (Institut de Cultura de Barcelona), Bar-
celona Film Comission i CC La Sagrera-“La Barraca”  
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.

Projecció i col·loqui 

Dijous 10 d’octubre a les 18:45h     

Curtmetratge: “SOLEÀ: ELS NÉTS DELS ALTRES CA-
TALANS” (18 min.)
Una mirada introspectiva als néts d’immigrants andalusos 
dels anys cinquanta a Catalunya. La música de Julián Ar-
cas mostra la pèrdua cultural generada per la falta de polí-
tiques d’integració social.
Direcció: Marc Martínez, Maria llinás, Natàlia Morales, 
Marta Vivet.

I a continuació:

MONOGRÀFICS
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“EL PERIPLE, LA VELLA LLUM D’EUROPA” (73 min.) 
Que tenen en comú un director de màrqueting d’una mul-
tinacional, un vell torrer de fars i el líder d’un camp de per-
sones refugiades sirianes a Grècia? La vida en aïllament, 
el bloqueig de l’individu i l’Estat a la Mediterrània.
“El Periple” són 73 minuts d’emocions on la impotència del 
protagonista viatja als camps de persones refugiades de 
la guerra de Síria a Grècia per mesclar-se amb els drames 
de les persones que fugen de les guerres, per entendre 
com afecta el franquisme sociològic a l’actual desme-
mòria, la por i resignació que literalment apaga les llums 
de la democràcia. La consciència ciutadana representada 
pel farer de la pel·lícula, nét del torrer del far de l’Illa de 
Buda, es desvetlla com a contradictòria, una mescla de la 
innocència dels records d’infància i l’adoctrinament feixista 
que ens transporta amb els seus passos a l’abisme del far 
del cap Bear a Portvendres, camí a l’exili que fa 80 anys 
van patir 450.000 republicans catalans i espanyols.
Pel·lícula guardonada a nombrosos festivals.
Direcció: Mario Pons
Producció: Sègula Films
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.

MONOGRÀFICS
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Projecció i col·loqui

dijous 24 d’octubre a les 18:45h     

Curtmetratge: “NITBUS” (10 min.)
NitBus és el nom del servei d’autobusos nocturns de Bar-
celona. També ho és d’aquesta pel·lícula- del guanyador 
de la Palma d’Or a Canes i nominat a l’Oscar el 2016- amb 
una de les moltes històries que molt bé podrien succeir 
cada dia en qualsevol ruta nocturna per la ciutat.
Direcció: Juanjo Jiménez, Guió: Pere Altamira, Juanjo 
Giménez

“CERCA DE TU CASA” (93 min.)
Després de perdre la seva casa per no poder pagar-la, 
un jove matrimoni, amb una filla de 10 anys, es trasllada 
a casa dels pares d’ella, però aquest habitatge també es 
veurà amenaçat per l’embargament del banc, a l’haver ser-
vit com a aval de la hipoteca de la filla.
Història en clau musical sobre els desnonaments ocorre-
guts a Espanya què, especialment, posa la mirada en una 
jove de trenta anys. Una crisi que s’acarnissa especial-
ment amb les dones.
Direcció: Eduard Cortés
Música: Sílvia Pérez Cruz
 
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.

MONOGRÀFICS
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Projecció i col·loqui

dijous 07 de novembre a les 18:45h     

Curtmetratge: “FERIDES” (9 min.)
Història d’amor de dues persones què són invidents.
Guió i Direcció: Joan Paüls

“VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE” (91 min.)
Història íntima d’una relació entre una mare i una filla. 
Sinopsi: Leonor és sent preparada per marxar a treballar 
fora i deixar el seu petit poble del sud, on viu amb l’Estrella, 
la seva mare. Però la preocupació de la filla per deixar sola 
a la seva mare, juga en contra omplint-la de preocupacions 
i dubtes i haurà de fer un gran esforç per crear-se la seva 
nova vida. Per altra banda, l’Estrella també sent por de 
deixar-la marxar, el seu vincle és enorme, tot i que prefe-
reix no dir res, i haurà d’afrontar la seva solitud i compren-
dre que estimar a la seva filla de veritat, significa deixar-la 
volar.
Direcció: Celia Rico
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.
 

MONOGRÀFICS
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MONOGRÀFICS

Projecció i col·loqui

dijous 28 de novembre a les 18:45h     

Curtmetratge: “A MITGES” (14 min.)
Una nit plujosa, una parella de ballarins pateix un accident 
que canviarà les seves vides per sempre. El desig de viure 
i de ballar els farà trobar una manera de seguir endavant, 
perquè dues mitges parts, bé poden fer un tot.
Guió i Direcció: Dani Seguí

“DOWN N’HI DO- LA CÀMERA BALLARINA” (60 min.)
 Barcelona és ciutat d’oportunitats i d’integració, i d’aquí 
neix “Down n’hi do”, un documental que comença a par-
tir d’un taller de cinema impartit a vuit joves: sis amb sín-
drome de Down i dos amb discapacitat intel·lectual. Mireia 
Ros, la directora, va decidir seguir treballant amb el grup 
durant dos anys fins a convertir l’experiència en aquest 
documental. Amb espontaneïtat i sentit de l’humor, se’ns 
ubica en un lloc on els prejudicis es dilueixen i la humanitat 
pren forma.
Direcció: Mireia Ros
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.
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Projecció i col·loqui

dijous 12 de desembre a les 18:45h     

Curtmetratge: “ORGANIZAR LO (IM)POSIBLE” (14 min.)
“Les Kellys”, l’associació autònoma de cambreres d’hotel estan 
lluitant per a millorar les seves condicions de treball i qualitat de 
vida. Al llarg dels 15 minuts que tenen per a netejar una habi-
tació, parlen de salut i medicació, política turística, feminització 
de la precarietat laboral, migració, organització i resistència, 
elements que s’entrecreuen per a mostrar la complexitat que 
estan afrontant.
Direcció: Tonina Matamalas i Carme Gomila

“COMANDANT ARIAN, UNA HISTÒRIA DE DONES, GUE-
RRA I LLIBERTAT” (77 min.)
La directora Alba Sotorra confecciona un fascinant retrat d’una 
dona embarcada en una missió. La comandant Arian guia cap 
a Kobani a un batalló de dones amb la missió d’alliberar a la 
població que viu sota el jou del Daésh. Arian, qui sent molt jove 
havia presenciat el salvatge tracte que rebien les víctimes de la 
violència sexual, fa tot el possible perquè les seves companyes 
descobreixin el veritable sentit de la seva lluita: la llibertat per 
a la pròxima generació de dones. Després de conviure durant 
mesos amb la comandant i les seves tropes, s’ha rodat una 
intimitat sense precedents en la qual s’inclouen crues seqüèn-
cies de la lenta recuperació de l’Arian. 
Direcció: Alba Sotorra
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.

MONOGRÀFICS
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES i MÚSICA 

ARTS ESCÈNIQUES “TELÓ AMUNT”

Les arts escèniques en diferents formats.

MUNT DE MOTS: NARRACIONS PER A LA INFÀNCIA

Dissabte 26 d’octubre a les 11:30h     

Dins del Festival de Narració Oral de Barcelona, Festi-
val “Munt de Mots”:
“EL RATÓN MUSITA, LA HIENA SE RÍE”

Dins del 10ª edició del Festival Munt de Mots, el CC La Sa-
grera-“La Barraca” acull aquest recital de contes, cançons 
i imatges per l’exquisit públic infantil.

El mussol ulula, l’abella brunzeix. Murmuris, secrets, re-
trats personals de diversos animals, a càrrec del narrador 
de contes colombià Alekos.
Organitza: Festival Munt de Mots i CC La Sagrera-“La 
Barraca”
Públic infantil de 3 a 6 anys.
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.
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CONCERT DE DESEMBRE
RAQUEL LÚA

Divendres 13 de desembre a les 19:00 h.

Raquel Lúa és una compositora barcelonina que presenta 
un projecte delicat i, alhora, potent. La veu melismàtica i 
les lletres poètiques carregades de literatura són les que 
caracteritzen el seu estil, i les seves harmonies que et faran 
viatjar per l’arrel de cada gènere musical. Veu i guitalele.

Entrada lliure. Fins a omplir aforament

 

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
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CICLES

CICLES

CICLE SALUT I ATENCIÓ COMUNITÀRIA 

Espai de tertúlies i xerrades sobre temes de salut i atenció 
física, psíquica, emocional i social per a tota la comunitat.

XERRADA: “LLEI DE DEPENDÈNCIA”

Dilluns 7 d’octubre a les 17:00 h. 

Xerrada entorn de la Llei de Dependència i la seva Tramitació.
La dependència és un estat de caràcter permanent en què 
es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, 
la malaltia o la discapacitat, i relacionades amb la manca o 
pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, 
necessitin ajuda d’altres per a dur a terme bona part de les 
activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura 
personal, la mobilitat essencial, etc.
L’atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant 
una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensa-
tòries, un cop realitzada la valoració individual del grau i 
nivell de dependència. 

A càrrec d’Olalla Montón (Assistenta Social experta en 
Llei de Dependència) 
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.
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CICLE MEDI AMBIENT 

Apropament i coneixement del medi natural, que compar-
tim i del qual formem part, per fomentar la conscienciació 
cap a una cura i responsabilitat conjunta. 

CLAQUETA I ACCIÓ

Claqueta i Acció és un cicle que neix de la col·laboració 
entre el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) i 
l’Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat d’apropar a la 
ciutadania el debat sobre la sostenibilitat a partir del visio-
nat de  documentals que ens conviden a la reflexió.

Aquest any, dins del cicle CLAQUETA I ACCIÓ!, i per com-
memorar el Dia Mundial dels Animals, aquests éssers a 
vegades oblidats i, sovint, poc respectats amb els quals 
compartim planeta, el Festival Internacional de Medi Am-
bient (FICMA) presenta la pel·lícula i posterior debat orga-
nitzat per l’Ajuntament de Barcelona:

CICLES
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CICLES

Projecció i Debat: “LA BALLENA FRANCA” (21 min.) 
V.O.E. / Dia Mundial dels Animals

Divendres 4 d’octubre a les 18 h

Tema: Conservació/Biodiversitat/Ecosistemes.
Un himne a la naturalesa. Un poema cinematogràfic. Una im-
mersió sensorial en el cor del mar patagònic acompanyant la 
vida de les balenes franques australs. Concentrant-se en les 
emocions i en els detalls de la naturalesa per a comprendre i 
sensibilitzar. Per amor al mar,
el seu guionista i director, director de cinema i fotògraf de na-
turalesa, viatja seguint els esdeveniments naturals i culturals 
més extraordinaris del planeta.
Posterior debat a càrrec de la persona coordinadora del cicle.

Direcció i guió: Kevin Zaouali
Producció: Lyra Films. 2018
Organitza: Claqueta i Acció! (Ajuntament de Barcelo-
na), FICMA (Festival internacional de Medi Ambient i 
CC La Sagrera-“La Barraca”
Públic: Tots els públics 
Entrada lliure. Fins a omplir aforament.
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EXPOSICIÓ DIVULGATIVA  
CONSUM RESPONSABLE: “VARIETATS BALUARD”

Del 3 al 12 de desembre

Què és un Baluard? Un Baluard és un projecte local que 
neix per donar suport a la pagesia tradicional i de petita 
escala per recuperar productes de varietat antigues en risc 
de desaparició. S’impulsa des del mateix territori on es tro-
ba l’aliment i té per objectiu fomentar-ne la producció i el 
consum. Cuinant aliments dels Baluards, n’estem enfortint 
la recuperació i la coneixença.

A càrrec de: Eduard Díaz – Responsable de la Finca 
agroecològica de Can Santoi.
Entrada lliure.

XERRADA CONSUM RESPONSABLE: 
“VARIETATS BALUARD”

Dimecres 4 de desembre a les 18h

Xerrada informativa i de divulgació entorn de l’exposició 
sobre alimentació i consum “VARIETATS BALUARD”, que 
s’exhibeix al mateix centre.

A càrrec de: Eduard Díaz – Responsable de la Finca 
agroecològica de Can Santoi
Entrada lliure

CICLES
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CICLES

CICLE FEMINISMES / GÈNERE 

EXPOSICIÓ: 
“A BARCELONA FEM URBANISME DE GÈNERE”

Del 19 al 30 de novembre 

L’exposició recopila i explica les diferents experiències que 
s’estan desenvolupant a la nostra ciutat per a la incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en les polítiques d’espai 
públic. Així, l’Urbanisme de la vida quotidiana, des d’una 
visió inclusiva, treballa per integrar les necessitats de totes 
les persones, i, a la vegada, busca eliminar les desigual-
tats existents en l’espai públic. La vida quotidiana s’entén 
com totes les activitats que les persones porten a terme de 
manera diària per cobrir necessitats fonamentals.

Organitza: Departament de Transversalitat de Gènere 
– Ajuntament de Barcelona i CC La Sagrera-“La Ba-
rraca”  
Entrada lliure.  
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ITINERARI / MARXA EXPLORATÒRIA: “A BARCELONA 
FEM URBANISME DE GÈNERE”

Divendres 29 de novembre a les 17h

Activitat “eco feminista” per a la prevenció de violències de 
gènere, entenent que la perspectiva feminista engloba la 
visió de cura de l’entorn i del medi ambient.
Passejada guiada o marxa exploratòria (duració: 3 hores) 
guiada pel  Col·lectiu Punt6, que coneixen el territori i or-
ganitzen nombroses activitats sobre l’espai públic, ciutat, 
arquitectura amb perspectiva de gènere. Amb el Col·lectiu 
Punt6 ja s’han fet diverses marxes exploratòries pel territo-
ri i diagnosis en altres barris de Sant Andreu. 

Organitza: Aula Ambiental de Sant Andreu, Col·lectiu 
Punt6 i CC La Sagrera-“La Barraca”. 
Cal inscripció (presencial, telefònica al 933511702 o 
inscripció online a la web del centre).  
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CICLES

CICLE “LA SAGRERA, LA NOSTRA HISTÒRIA”

Aquest Cicle ens apropa a l’essència i a la història del barri 
de La Sagrera. A través de conferències, itineraris o expo-
sicions, podreu aprofundir sobre temes del barri i la seva 
gent. 

EXPOSICIÓ: 
PINTURES DE FRANCISCO ESTEVE BROCH

Del 3 al 15 d’octubre

Francisco Esteve Broch és un pintor del barri de La Sa-
grera que ha realitzat diverses exposicions individuals en 
diferents locals de Catalunya: la Sala Gran del Castell de 
Calonge, clubs, Centres Cívics i en el CC La Sagrera en la 
dècada dels 90,... i que ara repeteix amb nous temes. 
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“LA SAGRERA CLANDESTINA DE LA POSTGUERRA: 
EL CAS DE CÈSAR SABORIT” 

Dijous 17 d’octubre a les 18:45 h

L’historiador Joan Pallarès-Personat ens aproparà a Cè-
sar Saborit, un destacat maquis, en una xerrada carregada 
d’història del barri.
 
Entrada lliure.
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CICLES

CICLE DE FOTOGRAFIA
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE JOAN MIMÓ: 
“SIMPLEMENT PARÍS”

 
Del 5 al 16 de novembre. 

En paraules de l’autor: “París és una de les ciutats més 
fotografiades del món. Aquesta circumstància, l’he tin-
guda en compte a l’hora d’escollir perspectives i enqua-
draments, amb l’objectiu de ressaltar el dinamisme d’un 
paisatge urbà estàtic, sempre des del meu punt de vista 
personal i pictòric.” Joan Mimó
Inauguració el 5 de novembre a les 19:30h.
Entrada lliure. 

Organitza: PhotoSagrera
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA COL·LECTIVA DE SÒCIES 
DE PHOTOSAGRERA

Del 16 al 31 de desembre

Organitza: PhotoSagrera
Inauguració: dilluns 16 de desembre a les 19h.
Entrada lliure.

CICLES
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CICLES

TERTÚLIA:  “ L’AUTOR I LA SEVA OBRA: JOAN MIMÓ” 

Dimarts 5 de novembre a les 18:00 h

Tertúlia fotogràfica entorn de l’obra de Joan Mimó, fotògraf 
de la Federació Catalana de Fotografia.
A càrrec de PhotoSagrera
Entrada lliure.

TERTÚLIA:  “L’AUTOR I LA SEVA OBRA: RUBEN SANZ” 

Dimarts 26 de novembre a les 18:30 h

Tertúlia fotogràfica entorn de l’obra de Ruben Sanz, fotò-
graf de la Federació Catalana de Fotografia.
A càrrec de PhotoSagrera
Entrada lliure.
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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 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.

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. 
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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

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
cclasagrera@bcn.cat
twitter.com/CCLaSagrera 
facebook.com/cclasagrera

PER A MÉS INFORMACIÓ
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