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AGENDA

GENER

EXPOSICIÓ

Fotografia:	
“Homes amb 
xarxes”, de Juan 
Ramón Elias 
i Josep Lluís Roig

Del 8 al 30 
de gener. 
Inauguració 
dimecres 8 
de gener a 
les 18:30h

XERRADA

Salut i atenció 
comunitària: 
“Prevenció i 
disminució de 
l’insomni en 
persones grans”

Dilluns 20 de 
gener 
a les 17h

CONFERÈNCIA

Cicle “La Sagrera”, 
la nostra història: 
“La Sagrera de 1885 
i Narcís Monturiol” 

Dijous 23 de 
gener 
a les 18:45h

VEREDICTE 
CONCURS 
FESTA MAJOR 
2019

Fotografia
Divendres 
24 de gener 
a les 18:30h

ESPECTACLE. 
TEATRE

“Teló amunt”.  
FestivalArt 2020. 
Cia Arco Iris

Dissabte 25 
de gener a 
les 18h

XERRADA
Fotografia:	“L’autor	
i la seva obra: Joan 
Picanyol”

 Dimarts 28 
de gener 
a les 18:30h

ESPECTACLE. 
CONCERT

Projecte Mestral: 
Emma Jones

Divendres 
31 de gener 
a les 19h
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AGENDA

EXPOSICIÓ

Fotografia	/	
Aprenentatge i 
Servei: “Diferents 
cares del Districte 
de Sant Andreu”

Del 4 al 16 
de febrer. 
Visita guiada 
dimecres 5 a 
les 18h

VISITA 
GUIADA

Exposició 
“Gameplay. Cultura 
dels videojocs”, al 
CCCB

Divendres 14 
de febrer a 
les 16h 

EXPOSICIÓ 

Fotografia:	Montse	
Garreta, José M. 
Gonzalo i Luis 
Sales

Del 18 al 29 
de febrer. 
Inauguració 
el 19 de 
febrer a les 
18:30h

ESPECTACLE. 
TEATRE 
INFANTIL	/	
POESIA

Xarxa Poètica del 
Districte de Sant 
Andreu. “Môesia”

Divendres 21 
de febrer a 
les 17:30h

ESPECTACLE. 
POESIA

Cloenda Xarxa 
Poètica del Districte 
de Sant Andreu

Dissabte 22 
de febrer. 
Més detalls 
a la web dels 
equipaments. 

XERRADA
Fotografia:	“L’autor	
i la seva obra: Juan 
José Gómez”

Dimarts 25 
de febrer 
a les 18:30h

FEBRER
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AGENDA

EXPOSICIÓ

Setmana de la Dona: 
“Els reptes de les 
nenes i adolescents 
a l’Àfrica”

Del 3 al 14  
de març

XERRADA

Fotografia:	“Ús	
del Photoshop i 
processament de 
fotografies”

Dimarts 3 de 
març a les 
18h

XERRADA

Setmana de la Dona. 
Xerrada entorn de 
l’exposició  “Els 
reptes de les nenes 
i adolescents a 
l’Àfrica”

Divendres 
6 de març a 
les 18h

XERRADA
Fotografia.	Fotos	
d’estudi per a 
bodegons

Dimarts 10 
de març a 
les 18h

ESPECTACLE. 
TEATRE

“Teló Amunt”: 
Festival Mutis

Divendres 
13 de març 
a les 18:30h

EXPOSICIÓ Fotografia	col·lectiva	
Photosagrera

Del 17 de 
març al 
5 d’abril. 
Inauguració 
18 de març 
a les 18:30h

ESPECTACLE. 
CONCERT

Projecte Mestral: 
Rinkonete

20 de març 
a les 19h

VARIS
JORNADA ENTORN 
ALS VIDEOJOCS. 
Diverses activitats

Divendres 
27 de març

XERRADA
	Fotografia.	“L’autor	
i la seva obra: Xavier 
Basiana Vers”

Dimarts 31 
de març a 
les 18:30h

MARÇ
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MONOGRÀFIC XARXA POÈTICA

MONOGRÀFICS 

XARXA POÈTICA DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Del 6 al 22 de febrer

Arriba el mes de febrer, això vol dir que tornen el fred, 
el carnestoltes... i la poesia!! La bona acollida de la pri-
mera edició de la Xarxa Poètica del Districte de Sant 
Andreu al 2019 ens ha animat a seguir treballant per 
oferir un cicle de poesia on el veïnat de Sant Andreu 
sigui protagonista. En aquesta segona edició, la Xarxa 
s’engreixa ampliant el seu radi d’acció a més barris del 
districte. Així, La Biblioteca de Trinitat Vella - J. Barbero, 
el Centre Cívic Sant Andreu, La Nau Bostik i La Torre 
de la Sagrera s’uneixen a L’Ateneu L’Harmonia, Centre 
Cívic La Sagrera “La Barraca”, Espai 30 i Can Porta-
bella, en aquesta iniciativa col·lectiva que impregnarà 
de poesia el Districte de Sant Andreu. Pretenem que 
la Xarxa Poètica sigui un reflex dels nostres barris, per 
això, la programació d’enguany surt al carrer i dóna 
protagonisme a les persones, no només com a es-
pectadores sinó també com a participants. Hi haurà 
tallers, grups interculturals, rutes poètiques, recitals 
amb música, exposicions fotogràfiques, espectacles 
infantils, una sessió de micro obert i un recital on poe-
tes reconegudes llegiran els versos anònims (o no) del 
veïnat del districte de Sant Andreu. Perquè pensem 
que la poesia no té limitacions i ens fa lliures, perquè 
ens pertany i la volem compartir, i perquè la paraula és 
l’arma més potent per reivindicar drets i lluitar contra 
les desigualtats. I per a tu, què és la poesia?
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MONOGRÀFIC XARXA POÈTICA

La Xarxa Poètica 2020 aterra al Centre Cívic de La 
Sagrera amb diverses activitats, organitzades des 
d’aquí i conjuntament amb altres equipaments del 
districte. Consulteu la web de qualsevol dels centres 
per veure la programació completa. De moment, po-
deu apuntar aquesta al CC La Sagrera-“La Barraca”

MÔESIA
Teatre Infantil

Divendres 21 de febrer a les 17:30h

A “Môesia”, la pallassa Mô comparteix amb grans i 
petits l’aventura incansable d’atrapar la poesia, de 
trobar la seva pròpia, d’elevar-la al més alt i volar. 
Però què és poesia? Com es produeix? On? Quan? 
Per esbrinar-ho, no s’estarà de capgirar la paraula, 
viure-la i jugar-la amb el públic a través de l’acció, la 
màgia i la música.
Interpretació: Elisenda Rué
Creació i realització: Mô clown Cia
Duració: 45’
Públic:	Teatre	Infantil	/	Públic	Familiar
Activitat gratuïta. Fins a omplir aforament
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MONOGRÀFIC SETMANA DE LA DONA

MONOGRÀFIC: SETMANA DE LA DONA. 8M

El 8 de març de cada any es commemora a tot el món 
la lluita de les dones per la igualtat, el reconeixement i 
exercici efectiu dels seus drets. És el Dia Internacional 
de la Dona, el dia per celebrar i recordar que les dones 
de tots els continents (sovint separades per fronteres 
nacionals i diferències ètniques, lingüístiques, cul-
turals, econòmiques i polítiques), lluiten en pro de la 
igualtat, la justícia, la pau i el desenvolupament.

Al CC La Sagrera-“La Barraca” programen, entorn 
d’aquesta lluita, una exposició i una xerrada de l’As-
sociació Mundo Posible, associació que aposta per 
l’empoderament de les dones a Kènia i la sensibilit-
zació a la nostra ciutat. Mundo Posible és una as-
sociació nascuda a Barcelona l’any 2017. Té com a 
objectiu realitzar micro projectes que tinguin un gran 
impacte en les comunitats vulnerables dels països en 
desenvolupament. Els seus principals eixos d’actua-
ció són l’apoderament de les dones i nenes, l’educa-
ció i la lluita contra el canvi climàtic.
Actualment Mundo Posible està desenvolupant un 
programa de Donació de compreses reutilitzables a 
les escoles de Kenya, d’educació sexual i reproducti-
va, i de suport a la Pau a través de la millora econò-
mica de Grups de dones.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “ELS REPTES 
DE LES NENES I ADOLESCENTS A L’ÀFRICA”

Del 3 al 14  de març

Coneixes quina és la realitat diària d’una nena a Àfri-
ca? Aquesta exposició fotográfica explica els desafia-
ments de les nenes i adolescents als països africans 
(lligada als objectius del mil·lenni sobre l’aigua, l’edu-
cació, etc.) i, en concret a Kènia, per a estendre la 
sensibilització.
Les nenes i adolescents africanes s’enfronten a molts 
desafiaments diaris, i un dels més importants són les 
dificultats que ha de superar per a anar a escola.

Organitza: Associació Mundo Posible i 
CC La Sagrera-“La Barraca”
Entrada lliure.

MONOGRÀFIC SETMANA DE LA DONA

F
ot

og
ra

fia
: E

xp
os

ic
ió

 M
un

do
 P

os
ib

le



10

XERRADA ENTORN DE L’EXPOSICIÓ  “ELS REP-
TES DE LES NENES I ADOLESCENTS A L’ÀFRICA”

Divendres 6 de març a les 18:00h

Xerrada entorn de l’exposició fotogràfica que es pot 
veure a l’equipament del 3 al 14 de març.
Coneixes la realitat diària d’una nena a Àfrica? Les 
nenes i adolescents africanes s’enfronten a molts 
desafiaments diaris, com l’aigua, el menjar, les dis-
tàncies, la seguretat. Però un dels principals desafi-
aments és l’accés a l’escola. Quan les nenes tenen 
la seva menstruació, moltes vegades es queden as-
segudes  a casa sobre un tros de cartó o tela. L’orga-
nització Mundo Posible treballa a Kènia per a oferir 
compreses reutilitzables i educació a les nenes.
Ponents: Lorena Auladell (cooperant a Àfrica i ex-
perta en Ajuda al Desenvolupament i Acció Hu-
manitària i Irene de Manuel (Associació Mundo 
Posible i voluntària a Kènia).
Organitza: Associació Mundo Posible i CC La Sa-
grera-“La Barraca”
Entrada lliure.

MONOGRÀFIC SETMANA DE LA DONA
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MONOGRÀFIC: VIDEOJOCS A “LA BARRACA” 
entorn de l’exposició del CCCB “GAMEPLAY. 
CULTURA DEL VIDEOJOC”

Aquest any el nostre equipament formarà part de les ac-
tivitats paralel·les a l’exposició Gameplay del Centre de 
Cultura Contemporania de Barcelona (CCCB). La mostra 
fa un viatge als orígens dels videojocs, i posa en valor el 
seu impacte en la cultura popular digital en l’art i la societat. 
L’exposició també proposa una reflexió sobre la creixent 
videoludificació de la societat: des dels jocs dels telèfons 
mòbils, passant pels youtubers i els esports mediàtics 
(e-sports) fins als anomenats serious games, videojocs 
formatius amb aplicacions que van més enllà de l’entre-
teniment. Durant el de febrer el CC La Sagrera farà una 
sèrie d’activitats relacionades amb l’exposició. Consulta la 
nostra programació.

 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DEL CCCB 
“GAMEPLAY. CULTURA DEL VIDEOJOC”

Divendres 14 de febrer a les 16h

Organitza: ICUB (Institut de Cultura de Barcelo-
na), CCCB i CC La Sagrera-“La Barraca”
Cal inscripció prèvia online a la web del CC La 
Sagrera, o presencial.
Activitat gratuïta.  25 plaçes.

MONOGRÀFIC VIDEOJOCS
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JORNADA DE VIDEOJOCS

El divendres 27 de març el Centre Cívic La Sagrera 
dedicarà tot el dia a activitats relacionades als video-
jocs i l’exposició Gameplay.
Organitza:	ICUB	/	CCCB	i	CC	La	Barraca
Actitivats gratuïtes

TALLER.	 Jugar	 significa:	 Los	 videojuegos	 como	
espacio	para	la	reflexión.

Data: 27 de març
Horari: 18h
Durada: 2h.
A càrrec de: Lucas Ramada
Públic: general

 
Descripció: Com ens parlen els jocs? Ens volen dir 
alguna cosa o simplement els usem per a passar l’es-
tona? Durant aquest taller, de la mà de Lucas Rama-
da Prieto jugarem i discutirem entorn d’algunes obres 
que, a més de divertir-nos, intenten fer-nos pensar, 
interpretar i sentir de maneres diferents de les que 

MONOGRÀFIC VIDEOJOCS
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MONOGRÀFIC VIDEOJOCS

potser estem acostumats. Una manera d’acostar-nos 
a aquesta forma de cultura tan present en la vida 
contemporània que no sempre ens prenem amb la 
serietat que potser deuríem.
Taller exclusiu per a joves de la Sagrera.
Places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web 
del centre, o presencial al centrecívic

CONFERÈNCIA. L’impacte social dels videojocs

Data: Divendres 27 de març
Horari: 18.30h
Durada: 60 min
A càrrec de: Ferràn Adell i David Casacuberta
Públic: Adult/jove

Descripció: L’impacte social dels videojocs és indubta-
ble. En aquesta xerrada s’abordarà
en què i com ens han canviat els videojocs? Les addic-
cions, nous oficis, noves narratives socials, nous es-
pais culturals, la influència del mercat. Veurem quina 
influència té en la política, economia i Societat actual.
Entrada lliure. 

CONCERT DJ. Bandes sonores de Videojocs

Data: Divendres 27 de març
Horari: 20h
Durada: 1h.
A càrrec de: Dj Zero Relate
Públic: general

Descripció: DJ Zero Relate farà una selecció de mú-
sica de Bandes sonores de videojocs.
Entrada lliure.
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ARTS ESCÈNIQUES i MÚSICA 

ARTS ESCÈNIQUES “TELÓ AMUNT”

Les arts escèniques en diferents formats.

FESTIVAL-ART 2020

Dissabte 25 de gener a les 18h

Com cada any, des del 2009, el FestivalArt de tea-
tre amateur es presenta al veïnat de La Sagrera per 
oferint-vos les noves creacions i fer-vos passar una 
tarda entretinguda i divertida. Rialles assegurades 
(monòlegs, gags), emoció i sensibilitat (poesia, músi-
ca), regals pels ulls (danses).  

Organitza: Cia Arco Iris i CC La Sagrera-“La Barraca”
Tots els públics.
Entrada gratuïta (es farà recollida d’aliments per 
a l’Associació “La Sagrera es mou”). Fins a om-
plir aforament. 
 

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

FESTIVAL MUTIS

Divendres  13 de març a les 18:30h

El Festival Mutis de teatre independent i de nova 
creació és una mostra participativa que es celebra 
a Barcelona des de l’any 2010, en el qual, confluei-
xen activitats relacionades amb les arts escèniques 
interpretades per grups universitaris i també inclou 
un apartat de teatre infantil i juvenil.
 
Organitza: Festival Mutis, La Coquera teatro i CC 
La Sagrera-“La Barraca”
Tots els públics
Entrada lliure amb taquilla inversa. Fins a omplir 
aforament.
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MÚSICA 

PROJECTE MUSICAL “MESTRAL”

Músiques del món i Suport a la creació.
Aquest primer trimestre de l’any, el CC La Sagrera-“La 
Barraca” fem suport a la creació musical programant 
dos concerts de les guanyadores al “Suport a la Cre-
ació” al Concurs Acústica, que a finals de novembre 
va celebrar la seva 22a edició.

EMMA JONES

Divendres 31 de gener a les 19:00h

Emma Jones, Premi del Públic i Premi Suport a la 
Creació en el Concurs Acústica 2019, és una jove 
cantant i cantautora que està començant a explorar 
les seves inquietuds musicals tot transmeten emoci-
ons i missatges a través de la meva música. Sense 
estancar-se en cap estil concret, busca aquells sons 
que millor s’adapten a tot el que ella desitja compartir.   

Organitza: Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca” i 
Espai Jove Garcilaso.
Entrada lliure. Fins a omplir aforament

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

RINKONETE

Divendres 20 de març a les 19:00h

Premi Suport a la Creació en el Concurs Acústica 
d’aquest any, Rinkonete és un ¿cantautor? inclasifi-
cable amb un repertori de cançons hilarants que bos-
segen en la part més entranyable de la mediocritat 
humana i amb un humor en estat pur. Descripció que 
també és aplicable a la seva peculiar posada en es-
cena. 
  
Organitza: Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca” i 
Espai Jove Garcilaso.
Entrada lliure. Fins a omplir aforament
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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, itinera-
ris o exposicions, podreu aprofundir sobre temes del 
barri i la seva gent. 

CONFERÈNCIA 
“LA SAGRERA DE 1885 i NARCÍS MONTURIOL”

Dijous 23 de gener a les 18:45h

L’historiador Joan Pallarès-Personat ens aproparà a 
Narcís Monturiol; intel·lectual, polític, enginyer, va ser 
un dels grans catalans del segle XIX, sovint ignorat, 
que va passar els darrers mesos de la seva vida a La 
Sagrera, on va morir. 

A càrrec de Joan Pallarès-Personat (historiador)
Entrada lliure

CICLE LA SAGRERA, LA NOSTRA HISTÒRIA
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CICLE SALUT I ATENCIÓ COMUNITÀRIA

CICLE “SALUT I ATENCIÓ COMUNITÀRIA”

Aquest cicle ens apropa a l’essència i a la història del 
barri de La Sagrera. A través de conferències, itinera-
ris o exposicions, podreu aprofundir sobre temes del 
barri i la seva gent. 

XERRADA: “PREVENCIÓ I DISMINUCIÓ 
DE L’INSOMNI EN PERSONES GRANS”

Dilluns 20 de gener a les 17h

El CAP de La Sagrera col·labora amb el nostre equi-
pament per portar xerrades d’interès sobre salut i 
atenció comunitària. Aquest gener, programem una 
sessió entorn dels problemes i alteracions de la son, 
especialment en persones grans, i ens aproparan a 
recursos senzills per combatre l’insomni.

A càrrec de Pilar Andrés i Alicia Maya (infermeres 
del CAP de La Sagrera)
Entrada lliure
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CICLE DE FOTOGRAFIA

PhotoSagrera, l’entitat fotogràfica de La Sagrera, or-
ganitza cada trimestre activitats en diversos formats 
entorn de la fotografia, totes elles obertes a tothom.
Organitza: PhotoSagrera
Entrada lliure

VEREDICTE PÚBLIC DEL CONCURS 
FOTOGRÀFIC DE FESTA MAJOR 2019

Divendres dia 24 de gener a les 18:30h

Amb la presència de la Consellera de Cultura, el 
President de la Comissió de Festes, el President de 
l’Associació de Veïns i tres Jurats de la Federació Ca-
talana de Fotografia.

TERTÚLIA “L’autor i la seva obra: Joan Picanyol”

Dimarts dia 28 de gener a les 18:30h

Fotògraf aficionat des de fa 40 anys, veí de La Sagrera i 
soci fundador de Photosagrera. Ha fet vàries exposicions 
arreu de Catalunya i al districte ha exposat als centres cí-
vics de La Sagrera i de Sant Andreu, Nau Ivanow, Espai 
30, Nau Bostik, Centre Cívic Baró de Viver i a Can Fabra.

CICLE DE FOTOGRAFIA
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CICLE DE FOTOGRAFIA

TERTÚLIA “L’autor i la seva obra: Juan José Gómez”

Dimarts dia 25 de febrer a les 18:30h

Juan José Gómez es defineix com un extreballador 
del “cuarto oscuro” i un manipulador de la fotografia. 
Entre la seva obra destaquen nombrosos treballs i 
exposicions entorn dels concerts de Blues.

TERTÚLIA “Ús del programa Photoshop i proces-
sament	de	fotografies	aportades	per	les	persones	
assistents”

Dimarts 3 de març a les 18:00h

Xerrada teòrica i pràctica sobre l’ús del Photoshop.

TERTÚLIA “Fotos d’estudi per a bodegons”

Dimarts 10 de març a les 18:00h

Tertúlia teòrica i la pràctica entorn de les fotos d’estu-
di per a bodegons.
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TERTÚLIA “L’autor i la seva obra: Xavier Basiana Vers”

Dimarts 31 de març a les 18:30h

Xavier Basiana Vers és arquitecte i fotògraf. Fa 50 
anys que va arribar a la Sagrera, i des de la seva 
arribada, s’ha dedicat plenament a tirar endavant pro-
jectes i a la creació d’espais culturals al barri, com La 
Nau Ivanow, Espai30, la Nau Bostik i, darrerament, la 
Fundació Basiana Vers.

EXPOSICIÓ: “HOMES AMB XARXES”, FOTOGRA-
FIES DE JUAN RAMON ELIAS I JOSEP LLUÍS ROIG

Del 8 al 30 de gener. Inauguració, 
dimecres 8 de gener a les 18:30h

Petita mostra de fotografies que els autors van rea-
litzar al moll de pescadors, quan anaven a esmor-
zar al Racó del Mariner (abans que comencessin les 
obres), durant els anys 2012 a 2016. 

CICLE DE FOTOGRAFIA
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CICLE DE FOTOGRAFIA

EXPOSICIÓ: FOTOGRAFIES DE MONTSE 
GARRETA, JOSÉ M. GONZALO I LUIS SALES

Del 18 al 29 de febrer. Inauguració, 
dimecres 19 de febrer a les 18:30h

Photosagrera pren una iniciativa per promocionar la 
participació dels socis i sòcies exposant les seves fo-
tografies en format paper. En aquesta ocasió veurem 
fotografies de diversos estils, paisatges urbans i d’en-
torns naturals o foto-reportatges sobre els esdeveni-
ments independentistes.

EXPOSICIÓ	COL·LECTIVA:	
FOTOGRAFIES DE PERSONES SÒCIES 
DE L’ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA

Del 17 de març al 5 d’abril. Inauguració, dimecres 18 
de març a les 18:30h

Exposició col·lectiva creada a partir de la suma dels 
treballs de persones sòcies de Photosagrera, amb 
una aportació d’una fotografia per sòcia, resultat de 
la selecció que, prèviament, farà un jurat de la Fede-
ració Catalana de Fotografia. El tema de la convoca-
tòria és lliure.  
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APRENENTATGE I SERVEI

EXPOSICIÓ “DIFERENTS CARES 
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU” 

Del 4 al 16 de febrer. Visita guiada amb l’autora el 
dimecres 5 de febrer a les 18h

L’alumnat de tercer d’ESO de l’Institut Príncep de Vi-
ana dins del marc d’Aprenentatge i Servei organitza, 
conjuntament amb la ONGD Alkaria i l’artista Sarah 
Fischer, una exposició fotogràfica de retrats. Aquests 
retrats pretenen mostrar diferents cares del Districte 
de Sant Andreu, intentant ser un reflex de la diversitat 
i riquesa sociocultural d’aquest barris.
Organitza: ALKARIA ONG, Institut Príncep de Viana i 
Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca”
Entrada lliure

XARXA COMUNITÀRIA
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INFORMACIÓ I SERVEIS

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 programació 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 
Sagrera i de la resta de la ciutat.

F
ot

og
ra

fia
: E

xp
os

ic
ió

 D
ife

re
nt

s 
C

ar
es

 d
el

 D
is

tr
ic

te
 d

e 
S

an
t A

nd
re

u

F
ot

og
ra

fia
: C

C
 L

a 
S

ag
re

ra



26

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. 

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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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

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

PER A MÉS INFORMACIÓ
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