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AGENDA 
  
SETEMBRE 
 

SETMANA DE 
LA MOBILITAT 

“HOLA NATURA. MOBILITAT” CONTINGUTS 
VIRTUALS A XARXES ENTORN DE LA 
SETMANA DE LA MOBILITAT 

Del 14 al 18 de setembre. Xarxes 
socials del CC La Sagrera-“La 
Barraca”. Horari obert 

 
OCTUBRE 
 

JORNADA 
VIDEOJOCS 

“GAMEPLAY”: TALLER, CONFERÈNCIA I 
CONCERT DJ ENTORN DELS VIDEOJOCS.  

Divendres 2 d’octubre. 18h 
Taller / 18:30h Conferència / 
20h Concert. Lloc: Espai Jove 
Garcilaso 

TEATRE 
INFANTIL 

TARDOR SOLIDÀRIA/JUSTÍCIA AMBIENTAL: 
“MATITO I LA GOTA D’AIGUA”, CIA MATITO 

Dimecres 14 d’octubre, a les 
17:30h al CC Sant Andreu 

MÚSICA CONCERT: “RINKONETE” Dimecres 21 d’octubre a les 19h, 
al CC Sant Andreu 

CONTES/ 
INFANTIL. 

FESTIVAL “MUNT DE MOTS”. CONTES “PIM, 
PAM, PUM” 

Divendres 23 d’octubre a les 
17:30h, a la Torre de La 
Sagrera 

TEATRE 
MUSICAL 

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL: 
“OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS”   

Dissabte 31 d’octubre a les 
18:30h a la Torre de La Sagrera 

 
 
 
NOVEMBRE 
 

TEATRE 
INFANTIL/NADONS 

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL: 
“PINTAMÚSICA”   

Dimecres 11 de novembre a 
les 17h, a la Torre de La 
Sagrera 

 
 
 
DESEMBRE 
 

MÚSICA CONCERT DE DESEMBRE: ADRIANA 
ALCALDE “STILL LIFE, ENTRE EL PASSAT I 
EL PRESENT” 

Confirmar dia i lloc a la web del 
Centre Cívic La Sagrera. 
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JORNADA DE VIDEOJOCS “GAMEPLAY. CULTURA DEL VIDEOJOC” 
Divendres 2 d’octubre a la tarda, a l’Espai Jove Garcilaso 
El nostre equipament és un dels espais que programen activitats paral·leles a l’exposició GAMEPLAY que el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) va mostrar durant el primer semestre de l’any. La 
mostra feia un viatge als orígens dels videojocs, i valorava el seu impacte en la cultura popular digital en 
l’art i la societat. L’exposició també proposava 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’entreteniment. Ara, 
al CC La Sagrera-“La Barraca” s’organitza una Jornada amb activitats relacionades amb l’exposició. 
Organitza: ICUB, CCCB, CC La Sagrera-“La Barraca” i Espai Jove Garcilaso. 
 
IMPORTANT: Per motius de protocols COVID, aquesta Jornada serà acollida per l’Espai Jove Garcilaso (C/ 
Garcilaso, 103. Metro La Sagrera). 
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online, a la pestanya de Jornada Videojocs, a la web 
del centre: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
  
 
ACTIVITATS 
-18h: TALLER. JUGAR SIGNIFICA: “LOS VIDEOJUEGOS COMO ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN” 
Durada: 2 hores 
Com ens parlen els jocs? Ens volen dir alguna cosa o simplement els usem per a passar l’estona? Durant 
aquest taller, jugarem i discutirem entorn d’algunes obres que, a més de divertir-nos, intenten fer-nos 
pensar, interpretar i sentir maneres diferents de les que potser estem acostumades. Una manera 
d’apropar-nos a aquesta forma de cultura tan present en la vida contemporània que no sempre ens 
prenem amb la serietat que cal. 
A càrrec de: Lucas Ramada Prieto 
Públic: Juvenil a partir de 13 anys. 
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-18:30h CONFERÈNCIA: “L’IMPACTE SOCIAL DELS VIDEOJOCS” 
Durada: 60 min. 
L'impacte social dels videojocs és indubtable. En aquesta xerrada abordarem com ens canvien els 
videojocs, tant en l'àmbit cognitiu com en l'àmbit social, i fins i tot en l'àmbit laboral, sent una de les eines 
més eficaces per a l'entrenament i la preparació dels futurs perfils professionals. A més, veurem altres 
implicacions dels videojocs en la seva entrada al sector, com la creació de noves professions, noves 
maneres d'entendre l'oci i la influència en el mercat. 
A càrrec de: Sergio Alloza 
Públic: jove/ adult 
  
-20h CONCERT DJ. BANDES SONORES DE VIDEOJOCS 
Durada: 60 min. 
El Dj Zero Relate farà una selecció de música de bandes sonores de videojocs. 
A càrrec de: Dj Zero Relate 
Tots els públics 
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TARDOR SOLIDÀRIA. JUSTÍCIA AMBIENTAL 
Als barris del Districte de Sant Andreu, i dirigides a tots els públics, trobareu propostes de diferents 
formats, presencials i virtuals, entorn de la sobirania alimentària, l’educació per la sostenibilitat, horts 
urbans o consum responsable, entre d’altres. Consulteu el programa (a les webs dels centres), per ampliar 
la informació sobre la programació. 
 
A la Tardor Solidària, el veïnat del districte de Sant Andreu podrà apropar-se, aquest any, a la justícia 
ambiental. El concepte Justícia Ambiental fa referència als drets de les comunitats i la ciutadania per a 
viure en un entorn net i saludable, d’acord amb els seus  desitjos i cultures, i sense veure’s amenaçats o 
perjudicats per activitats econòmiques o industrials.   
  
La lluita per la justícia ambiental significa promoure que, tota persona, independentment del seu origen o 
situació socioeconòmica, tingui dret a una qualitat de vida ambiental, com aigua o aire nets, i que 
assumeixi les seves responsabilitats envers els impactes generats per la seva manera de viure. En la seva 
dimensió global i local, en què la forma d’actuar d’una persona en un punt del planeta pot afectar a un 
altre indret del món, i on tot està interrelacionat,  davant de les injustícies ambientals, la responsabilitat i 
obligacions són de tots els habitants del planeta independentment del lloc on es pateixin. Les accions i les 
respostes han de ser globals. Un exemple clar és la lluita contra el canvi climàtic. 
 
El CC LA SAGRERA-“LA BARRACA” participem en aquesta TARDOR SOLIDÀRIA/JUSTÍCIA AMBIENTAL amb la 
programació de l’obra de teatre infantil “MATITO I LA GOTA D’AIGUA”, i que per motius de protocols 
COVID serà acollida a la Sala d’Actes del Centre Cívic Sant Andreu. 
 
Organitza: Justícia Global i Cooperació Internacional del Districte,  CC La Sagrera-“La Barraca” i CC Sant 
Andreu 
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“MATITO I LA GOTA D’AIGUA”, Cia Matito / Teatre Infantil i familiar 
Dimecres 14 d’octubre a les 17:30h (Duració: 50 min), al CC Sant Andreu 

 

IMPORTANT: Per motius de protocols COVID, aquesta Jornada serà acollida pel CC Sant Andreu (c/ Gran de 
Sant Andreu, 111. Metro Sant Andreu). 
 

Dins de la Tardor Solidària 2020, en l’eix de Justícia Ambiental, presentem aquesta obra de titelles, música 
en directe, humor i sostenibilitat de la Cia Matito. Un divertiment i alhora una reflexió sobre la situació de 
l’aigua al món. 

Sinopsi: En Matito se les veurà amb un empresari que vol comprar-li una olivera que té a prop del riu, i 
substituir-la per un aparell que extrauria l’aigua del riu per vendre-la. Música en directe amb veu i 
instruments populars i la tradició dels putxinel·lis. 

L’espectacle, que s’emmarca dins de la campanya Som Aigua, posa sobre la taula qüestions com: la situació 
de l’aigua al món, la mercantilització d’aquest recurs i la sostenibilitat. 

Creació i realització: Cia Matito (coproduït per l’ONG Enginyers Sense Fronteres I Circulant) 
 
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web del centre: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
Públic: Teatre Infantil / Públic Familiar/ Totes les edats 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL 
Aquests darrers mesos de l’any, us volem anunciar una molt bona notícia per l’equipament i per a tot el 
veïnat. L’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) ha inclòs al Centre Cívic la Sagrera-“La Barraca” dins del 
circuit de programació del Barcelona Districte Cultural. Que vol dir això? Doncs que tindrem l’oportunitat 
de rebre i programar 2 obres teatrals destacades pel barri i amb entrada lliure per a tothom: “OCAÑA, 
REINA DE LAS RAMBLAS” (teatre musical) i “PINTAMÚSICA” (teatre infantil/ nadons). 
 
IMPORTANT: Per motius de protocol COVID, les activitats de Barcelona Districte Cultural del CC La 
Sagrera, s’acullen provisionalment aquesta tardor al Casal de barri Torre de La Sagrera (c/ Berenguer de 
Palou, 64-66. Metro La Sagrera). 
 
 
“OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS”, Cia Òpera de Butxaca & Nova Creació / BCN DISTRICTE CULTURAL 
Teatre Musical 
Dissabte 31 d’octubre, a les 18:30h, al Casal de barri Torre de La Sagrera 
 

 
 
Quan Barcelona era gris, ell es vestia de colors i es passejava per la Rambla: amunt i avall, avall i amunt, 
amb un ventall que s’obria i es tancava al compàs dels seus tacons i d’una faldilla que pujava i baixava per 
deixar veure a qui hi volgués mirar que no amagava res. Ocaña era Ocaña. I tenia la força que només tenen 
aquelles persones que s’atreveixen a ser qui són, sense amagar-se de res ni de ningú i cantant-ho amb una 
veu desafinada que es deixava l’ànima a cada cobla i el cor a cada quadre. 
 
Ocaña, Reina de les Rambles, va ser una figura icònica de la Barcelona de la Transició, de la Barcelona dels 
“canalles”, d’una època que proven de recuperar espectacles com el que ha escrit i dirigit Marc Rosich i 
que interpreta Joan Vázquez. Un homenatge a la figura d’aquest defensor de les llibertats (les del col·lectiu 
LGTBI, que, aleshores, encara ningú havia batejat així) i per recordar moments de la seva vida amb imatges 
que l’evoquen, anècdotes que el ressusciten i músiques que ens el tornen tan present com quan passejava 
Rambla amunt i avall amb el seu ventall, els seus talons. 
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JOSÉ PÉREZ OCAÑA (1947-1983), Ocaña a seques per a quasi tothom, va néixer a Cantillana (Sevilla) el 1947 
i el 1971, amb 24 anys, va arribar a una Barcelona que encara vivia els temps grisos del franquisme. Ocaña, 
pintor de parets i de quadres plens de verges naïfs; Ocaña, actor i cantant desafinat de cobles en què es 
deixava l’ànima i la veu que ni tenia ni volia tenir; Ocaña, anarquista i activista, homosexual que mai va 
entrar a l’armari, performer i histriònic, personatge i persona... queer abans que ningú s’inventés la 
paraula, va ser un dels personatges més icònics de la Barcelona que volia posar color a la mort de Franco i 
cridar ben fort que una altra ciutat de colors era possible. 
 
Ocaña, barceloní d’adopció, mai va renunciar a Cantillana: allà hi va néixer i hi va morir. Durant les festes 
de Carnestoltes de l’any 1983, Ocaña es va fer una disfressa de sol i les bengales que ell mateix s’havia 
cosit al vestit van calar foc a la roba i el van portar a l’hospital amb unes ferides que el van matar. Però la 
seva figura no va morir i seguirà brillant en espectacles com Ocaña, Reina de las Ramblas. 
 
Direcció d’escena i dramatúrgia: Marc Rosich  
Direcció musical, arranjaments i composició, i guitarra: Marc Sambola  
Actor cantant: Joan Vázquez 
 
Organitza: ICUB /Bcn Districte Cultural, CC La Sagrera “La Barraca” i Casal de barri Torre de La Sagrera 
Públic: jove i adult  
 
IMPORTANT: Per motius de protocol COVID, les activitats de Barcelona Districte Cultural del CC La 
Sagrera, s’acullen provisionalment aquesta tardor al Casal de barri Torre de La Sagrera (c/ Berenguer de 
Palou, 64-66. Metro La Sagrera). 
 
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web del CC La Sagrera “La Barraca”: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
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“PINTAMÚSICA”, Cia Viu el teatre / BCN DISTRICTE CULTURAL 
Teatre nadons (0-4 anys)  
Dimecres 11 de novembre a les 17h., al Casal de barri Torre de La Sagrera 
 

 
  
Pintar la música, dibuixar els sons, viatjar amb els colors i els ritmes d’estació en estació, sentint la calor, 
acolorint el fred, dibuixant com cauen les fulles o escoltant com creixen les flors. Pintamúsica és un viatge 
als sentits que juga amb uns sons que són com carícies i amb uns colors i unes formes que semblen sortir 
de la boca d’un saxofon... Aquest és un viatge pensat per despertar en els més petits (s’adreça a nens de 
fins a quatre anys) la passió per descobrir tot allò que les arts (les pictòriques, les escèniques, les 
musicals...) poden aportar a la nostra vida, tota la bellesa que ens poden regalar, tota la calma que ens 
poden oferir, tota la saviesa que vessen i que ens ha d’ajudar a formar-nos i a créixer. 
Tres actors-músics-cantants a l’escenari dibuixen amb els seus instruments, amb les seves mans, amb les 
seves veus, un quadre que ens remet a les línies fermes i els colors purs dels quadres de Joan Miró mentre 
ens fan viatjar, dia rere dia, mirada rere mirada, so rere so, per una natura i un paisatge que van florint i 
morint al llarg de l’any, un passeig que compta amb l’ajut (inestimable) de Vivaldi i les seves Quatre 
estacions. 
Autores: Berta Ros, Gisela Juanet i Lorena Lliró  
Intèrprets: Berta Ros / Núria Gomez, Raul Viana / Hector Canós / Marcel·lí Bayer i Lorena Lliró/ Cris 
Organitza: ICUB /Bcn Districte Cultural, CC La Sagrera “La Barraca” i Casal de barri Torre de La Sagrera 
 
Públic: Nadons de 0 a 4 anys 
  
IMPORTANT: Per motius de protocol COVID, les activitats de Barcelona Districte Cultural del CC La 
Sagrera, s’acullen provisionalment aquesta tardor al Casal de barri Torre de La Sagrera (c/ Berenguer de 
Palou, 64-66. Metro La Sagrera). 
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web del CC La Sagrera “La Barraca”: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
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FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL DE BARCELONA. MUNT DE MOTS 
 
“PIM, PAM, PUM”, contes infantils a càrrec de Rubén Martínez Santana 
Divendres 23 d’octubre a les 17:30h / Duració 45 min., al Casal de barri Torre de La Sagrera 
Públic: + de 4 anys 
 

 
 
La imaginació, el joc, la complicitat i la recreació són els ingredients d’aquest espectacle on la participació 
de nens i nenes, i de les persones adultes acompanyants, està garantida. 
  
El Rubén Martínez Santana és escriptor i narrador de contes des de 1984. És pioner del moviment oral a 
Veneçuela i Xile i director del Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots des de 2010. 
A càrrec de Rubén Martínez Santana 
Organitza: Festival Munt de Mots, CC La Sagrera “La Barraca” i Casal de barri Torre de La Sagrera 
 
IMPORTANT: Per motius de protocol COVID, aquesta activitat es realitzarà al Casal de barri Torre de La 
Sagrera (c/ Berenguer de Palou, 64-66. Metro La Sagrera). 
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web del CC La Sagrera “La Barraca”: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
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PROJECTE MUSICAL “MESTRAL” 
Músiques del món i Suport a la creació. 
  
A l’octubre, continuem fent suport a la creació musical programant un concert d’un dels guanyadors al 
“Suport a la Creació” del Concurs de Música Acústica que organitza l’Espai Jove Garcilaso, i que a finals de 
novembre de 2019 va celebrar la seva 22a edició. 
 
CONCERT “RINKONETE” 
Dimecres 21 d’octubre a les 19h, al CC Sant Andreu 
 

 
 
Premi Suport a la Creació en el Concurs Acústica d’aquest any, Rinkonete és un ¿cantautor?, inclasificable 
amb un repertori de cançons hilarants que bossegen 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 escena.  
Organitza: Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca”, Espai Jove Garcilaso i CC Sant Andreu. 
 
IMPORTANT: Per motius de protocol COVID, aquesta activitat es realitzarà al CC Sant Andreu (c/ Gran de 
Sant Andreu, 111. Metro Sant Andreu)  
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web del CC La Sagrera “La Barraca”: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
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CONCERT DE DESEMBRE / CONCERT DE NADAL 
ADRIANA ALCALDE PRESENTA “STILL LIFE, ENTRE EL PASSAT I EL PRESENT” 
Divendres 11 de desembre, a les 18h, lloc pendent de confirmació. 
 

 
 
Adriana Alcalde, violí barroc i veu, presenta “STILL LIFE”, nom del primer CD “a solo”, on fusiona part de la 
música més emblemàtica escrita per al violí amb les pròpies creacions de l’artista.  
Un espai on el present i passat es troben i se’ns fa possible compartir l'experiència musical d'una manera 
més íntima i directa, així com esborrar la barrera entre intèrpret i oïdor. Els contrasts, la llibertat, l'enigma i 
els silencis seran un denominador comú entre la música antiga i l'art de la improvisació. Gràcies al violí 
barroc i a la seva veu, l'Adriana us guiarà en un viatge a través del temps, que com la quàntica afirma, no és 
lineal. 
Al s. XVII, Nicola Matteis (1650-1714), compositor italià i esperit aventurer, desembarca a Anglaterra i, 
enamorant-se de la seva gent i de la seva cultura, hi roman fins a la seva mort, creant un estil propi i poc 
estàndard. Sobre la mateixa època, però a Alemanya, Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) crea un 
estil ple d’inventiva, virtuosisme i llibertat expressiva, anomenat Stylus Phantasticus.  
La Passacaglia serà la sonata que tancarà el recull de les “Sonates del Rosari” amb un estil totalment 
singular i vigent avui en dia. I, finalment, Johann Sebastian Bach, el gran exponent del barroc i de tota la 
història de la música, amb el seu estil complex i inconfusible, ens desplegarà tot el seu mestratge, capacitat 
expressiva i conceptual en la gran “Ciaccona”. 
Paral·lelament s’intercalen les improvisacions espontànies de l'artista, inspirades per aquests grans 
mestres i per les experiències vitals, servint-se de l’espai on interpreta i recollint el què els oïdors li 
transmeten. 
 
Intèrpret: Adriana Alcaide, violí barroc i veu 
Organitza: Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca” 
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Programa: 
Allemande BWV 1004    J.S.Bach (1685-1750) 
Impro Miratges 
Sarabande BWV 1004     J.S.Bach (1685-1750) 
Impro Nonstop 
Ciaccona I BWV 1004     J.S.Bach (1685-1750) 
Passaggio Rotto      N.Matteis (1650-1714) 
Impro Ocean 
Passacaglia (Sonates del Rosari)           H.I.F.Biber (1644-1704) 
Impro Hokkaido 
Ciaccona II BWV 1004      J.S.Bach (1685-1750) 
 
IMPORTANT: Espai per confirmar.  
Entrada lliure, places limitades. Cal inscripció prèvia online a la web del CC La Sagrera “La Barraca” una 
semana abans: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
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MEDI AMBIENT 
“HOLA NATURA. MOBILITAT” / SETMANA DE LA MOBILITAT 
Data: del 14 al 18 de setembre 
 

 
 
Continguts virtuals a les xarxes del CC La Sagrera-“La Barraca”: informació i sensibilització entorn dels 
efectes de la pandèmia i el confinament en els nous hàbits de mobilitat al planeta. 
Organitza: CC La Sagrera-“La Barraca 
 
Podeu consultar els continguts i seguir la programació als nostres Canals virtuals: 
Instagram: cclasagrera_labarraca 
Twitter: @cclasagrera 
Facebook: cclasagrera 
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 
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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 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. 
 
 
ENTITATS DEL CENTRE CÍVIC 
 
COMISSIÓ DE FESTES DE LA SAGRERA 
Organitzem i coordinem el calendari festiu del barri de La Sagrera. 
www.festesdelasagrera.cat; 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 
angelescontri@gmail.com 
 
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 

• Cia ARCOÍRIS 
Assaig els dijous i divendres de 20-22h 

• EL CALAIX 
Assaig els dimarts i dijous de 21:30-23h 

• CIA GATS 
Assaig els dilluns de 21:30-23:30h 
 www.ciagats.com 
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