
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL
Abril - Juny 2022 La

 S
ag

re
ra



2

ÍNDEX

1. AGENDA pag 04

2. ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA, CINEMA:
a. TEATRE

   · Teatre Infantil “ALMA”, LaBú Teatre pàg. 06

   · “TANT DE BO FOS BLANC”,  
   Ricard Boyle i Andrea Bel pàg. 07

b. DANSA

   · Contemporània: “BLACK”, Oulouy pàg. 08

d. MÚSICA

   · Concert Jazz: “MIRA”, Irene Reig Trio pàg. 09

   · “DIVINAS Y ENCONTRADAS”,  
   Las Opinólogas” pàg. 10

d. CINEMA

   · Documental  
   “L’APPEL À LA DANSE DU SÈNÉGAL” pàg. 11

   · Llargmetratge “SUPA MODO” pàg. 12

3. CONFERÈNCIES i XERRADES:
a. “LA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL”,  
  Jordi Oliver pàg. 13 

b. “PROYECTO TETAS”,  
  entorn de l’exposició de Berta García-Lacht  pàg. 14

c. “ESTEREOTIPS DEL CINEMA LGTBIQ+” pàg. 15

d. “HISTÒRIA DEL CINEMA LGTBIQ+” pàg. 16



3

4. EXPOSICIONS:
a. “PROYECTO TETAS”,  
  Berta García-Lacht pàg. 17

b. “MÁS ALLÁ DEL VIAJE”,  
  Elena Llorens (PHOTOSAGRERA) pàg. 18

c. “ON VAN ELS RESIDUS?” pàg. 19 

5. INFORMACIÓ I SERVEIS pàg. 20

F
ot

og
ra

fia
: C

en
tr

e 
C

ív
ic

 la
 S

ag
re

ra
 “

La
 B

ar
ra

ca
”



4

AGENDA

ABRIL

EXPOSICIÓ
(LABARRACA_LAB)

“PROYECTO 
TETAS”, de Berta 
García-Lacht

Del 3 de març
 al 8 d’abril.
Activitat participativa:  
8 d’abril, 18h. 
Inscripció prèvia 
quinze dies abans. 
Gratuïta.

CONFERÈNCIA 
(VIRTUAL)
(LABARRACA_LAB)

“LA FOTOGRAFIA 
DOCUMENTAL”, 
Jordi Oliver

Dimecres, 
6 d’abril, 19h. 
Gratuïta. Inscripció 
des de 15 dies abans.

XERRADA 
PARTICIPATIVA
(LABARRACA_LAB)

 “PROYECTO 
TETAS”, xerrada 
entorn de 
l’exposició.

Divendres 
8 d’abril, 18h.
Gratuïta. Inscripció 
des de 15 dies abans.

EXPOSICIÓ 
FOTOGRAFIA

“MÁS ALLÁ 
DEL VIAJE”, 
Elena Llorens 
(Photosagrera)

Del 12 d’abril 
al 7 de maig.

TEATRE INFANTIL
TEATRE PRIMERA 
INFÀNCIA: “ALMA”, 
LaBú Teatre

Dijous 28 
d’abril, 17:30h. 
Gratuït. Inscripció des 
de 15 dies abans.

CONCERT JAZZ “MIRA”, Irene Reig 
Trio

Divendres 
29 d’abril, 18h. 
Gratuït. Inscripció des 
de 15 dies abans.
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AGENDA

MAIG

CINEMA

 “L’APPEL À 
LA DANSE DU 
SÈNÉGAL” 
documental entorn 
de la dansa. 
AFRICA MOMENT

 Dijous 5 
de maig, 18:30h. 
Gratuïta. Inscripció 
des de 15 dies abans.

DANSA 
CONTEMPORÀNIA

 “BLACK”, Oulouy + 
FÒRUM

Divendres 6 
de maig, 18:30h.
Gratuïta. Inscripció 
des de 15 dies abans.

TEATRE
“TANT DE BO FOS 
BLANC”, de Ricard 
Boyle i Andrea Bel

Divendres 20 
de maig, 18:30h. 
Gratuït. Inscripció des 
de 15 dies abans.

JUNY

XERRADA 
PRESENCIAL
(LABARRACA_LAB)

 ANÀLISI 
CINEMATOGRÀFICA. 
“ESTEREOTIPS DEL 
CINEMA LGTBIQ+”

 Dijous 2 de juny, 18h. 
Gratuïta. Inscripció des 
de 15 dies abans.

CINEMA “SUPA MODO”, de 
Likarion Wainaina

Divendres 3 de juny, 18h.
Inscripcions des de 15 dies 
abans.

EXPOSICIÓ MEDI 
AMBIENT

“ON VAN ELS 
RESIDUS?”

Del 3 al 29 de juny.
Entrada lliure.

XERRADA 
PRESENCIAL
(LABARRACA_LAB)

ANÀLISI 
CINEMATOGRÀFICA: 
HISTÒRIA DEL 
CINEMA LGTBIQ+ I 
CINEMA”

Dijous 9 de juny, 18h
Inscripcions des de 15 
dies abans.

CONCERT
(CALIDOSCOPI 
CULTURAL)

LAS OPINÓLOGAS 
“DIVINAS Y 
ENCONTRADAS”

Divendres 10 de juny, 
18:30h. Gratuït
Inscripció des de 15 dies 
abans.
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TEATRE ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA, CINEMA 

TEATRE

TEATRE INFANTIL “ALMA”, Cia LaBú Teatre

Barcelona Districte Cultural
Dijous 28 d’abril, 17:30h.
Públic: primera infància, de 2-7 anys.
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.

ALMA és un viatge poètic i sensorial que parla del 
pas del temps. Recorregut per les quatre estacions de 
l’any, cada una amb ànima pròpia que pren forma a 
través d’objectes i materials que troba la protagonista. 
Segona producció de la Cia LaBú Teatre, un espectacle 
per a la primera infància, de teatre d’objectes i moviment.  

Organitza: Barcelona Districte Cultural i CC La Sagre-
ra “La Barraca”

 

F
ot

og
ra

fia
: A

lm
a



7

TEATRE ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA, CINEMA 

TEATRE: “TANT DE BO FOS BLANC”, 
de Ricard Boyle & Andrea Bel

Divendres 20 de maig, 18:30h.
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.

A través de la genealogia dels mètodes d’emblanqui-
ment de la pell, aquest treball escènic fa un recorregut 
pels complexos que assalten a les persones negres.  
Quin preu paguen les persones negres per asfixiar la 
seva identitat?

Dramatúrgia: Andrea Bel
Interpretació: Ricard Boyle
Producció i Distribució: Associació Africa Moment
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DANSA

DANSA URBANA: “BLACK” + Col·loqui

Divendres 6 de maig, 18:30h.
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.
Duració: 30 min. + Col·loqui

“Black” és una peça escènica de dansa urbana basa-
da en la improvisació i inspirada en elements coreo-
gràfics d’estils clau de l’escena urbana africana, com 
el coupé-decalé, el afrohouse, el azonto o el krump, 
amb la qual l’artista reflexiona sobre el fet de ser negre 
en la societat ‘moderna’.
Amb “Black”, Oulouy rep el segon premi en el 19è Cer-
tamen Internacional de Coreografia de Burgos & Nova 
York en la categoria de danses urbanes.

Artista, Direcció i Dramatúrgia: Oulouy
Producció i Distribució: Africa Moment
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MÚSICA

CONCERT de JAZZ ”MIRA”, IRENE REIG TRIO
Barcelona Districte Cultural

Divendres 29 d’abril, 18h
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.

La barcelonina Irene Reig (compositora i saxofonis-
ta) és una de les representants més destacades de 
la nova generació catalana de músics de jazz. El trio 
liderat pel saxo d’Irene, està format per Pau Sala al 
contrabaix i Joan Casares a la bateria. Els tres músics 
fan un repertori brillant de temes originals al costat de 
versions pròpies dels clàssics del bop i hardbop.

Organitza: Barcelona Districte Cultural i CC La Sagre-
ra “La Barraca”
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CONCERT de LAS OPINÓLOGAS: 
“DIVINAS Y ENCONTRADAS”

Divendres 10 de juny, 18:30h
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.

LAS OPINÓLOGAS es una banda femenina en clau 
d’humor feminista i gamberro on quatre dones “mileni-
als” aborden temàtiques d’actualitat des d’un punt de 
vista personal a través d’un repertori propi influenciat 
pel flamenc, el jazz i la música urbana.
*Dins del Calidoscopi Cultural del Districte de Sant  
Andreu 2022: “En clau d’humor feminista”

Organitza: CC La Sagrera “La Barraca”
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CINEMA

DOCUMENTAL ”L’APPEL À 
LA DANSE DU SÈNÉGAL”, de Studios Kabako 

Dijous 5 de maig, 18:30h.
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.

Al Senegal actual, les danses tradicionals perpetua-
des amb orgull es troben al nivell dels balls urbans 
realitzats per una joventut creativa i exigent.   
L’Appel à la danse au Senegal, documental de la ba-
llarina contemporània Diane Fardoun, ofereix retrats 
íntims de persones que comparteixen les seves raons 
per ballar en la societat senegalesa, a la cantonada 
d’un carrer o a una batalla. Tot plantejant una mirada 
al Senegal allunyada de les representacions habituals 
i qüestionant el reconeixement dels artistes, del lloc 
de la dona a la societat, la relació amb els cossos dels 
dansaires i la seva obertura a cultures globalitzades.

Distribució: Africa Moment.  
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LLARGMETRATGE “SUPA MODO”, 
Likarion Wainaina

Divendres 3 de juny, 18h.
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.
Tots els públics.

Un preciós i emotiu cant a la vida. Una nena de nou 
anys, boja per les pel·lícules d’acció, somnia ser una 
superheroïna. El seu desig és rodar una pel·lícula i 
protagonitzar-la. Gràcies a la seva imaginació, oblida 
que està en la fase terminal d’una greu malaltia. La 
seva germana l’anima a usar els seus poders màgics 
i, de passada, convenç tot el poble perquè faci realitat 
el somni de la nena. Un excel·lent retrat dels lligams 
entre comunitat i família a Kenya.

Producció: One Fine Days Films, Ginger Ink Films.
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CONFERÈNCIES i XERRADES

CONFERÈNCIES. EL LLENGUATGE DE LA 
FOTOGRAFIA (activitat virtual/via ZOOM), 
Jordi Oliver
LABarraca_LAB 
(Formació de públics a llenguatges artístics)

En un món saturat d’imatges, cal repensar com mirem 
i com llegim les altres mirades.
Cicle de xerrades i tallers per conèixer la narració i 
recursos tècnics del llenguatge de la fotografia. 

XERRADA VIRTUAL 
“LA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL”

Dimecres 6 d’abril, 19h 
Gratuïta
Virtual (via ZOOM). Inscripció des de quinze dies abans.

La fotografia documental inclou les imatges que plas-
men una realitat d’impacte social i cultural; el fotògraf 
documenta una situació específica i estudia les dife-
rents causes o conseqüències del que està retratant, 
més enllà d’un simple fet noticiós com fa el fotoperio-
disme. L’essència de la fotografia documental és cridar 
l’atenció i crear consciència en la societat.

Ponent: Jordi Oliver
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XERRADA PARTICIPATIVA 
“PROYECTO TETAS”, Berta García-Lacht
Dins del Cicle: “La dignificació del cosos” 
LABarraca_LAB

Divendres 8 d’abril, 18h.
Gratuïta.
Inscripció des de quinze dies abans.

Xerrada participativa entorn 
de l’exposició “PROYECTO TETAS”

Al món hi ha 3.650 milions de dones, però la visibili-
tat dels nostres pits en termes de diversitat continua 
sent molt reduïda. Els pits són petits, grans, caiguts, 
amb pigues, pèls, taques, estries, piercings, cicatrius... 
Aquesta diversitat no es veu representada als mitjans 
de comunicació, la publicitat o el porno. “Proyecto Te-
tas” mostra cossos reals tot denunciant la cosificació i 
sexualització sistemàtica del cos de la dona.
Un projecte de Berta García-Lacht.

CONFERÈNCIES I XERRADES
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CICLE XERRADES 
“ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA”
Projecte LABarraca_LAB

Dues xerrades entorn del col·lectiu LGTBIQ+ AL 
CINEMA, on s’analitza la representació LGTBIQ+ al 
llarg de la història del cinema a tot el món, i quins es-
tereotips acostuma a encarnar.

“ESTEREOTIPS DEL CINEMA LGTBIQ+”

Dijous 2 de juny, 18h 
Gratuïta. 
Inscripció des de quinze dies abans. 

 

CONFERÈNCIES I XERRADES

F
ot

og
ra

fia
: E

st
er

eo
tip

s 
de

l c
in

em
a 

LG
T

B
IQ

+



16

CONFERÈNCIES I XERRADES

“HISTÒRIA DEL CINEMA LGTBIQ+”

Dijous 9 de juny, 18h 
Gratuïta. 
Inscripció des de quinze dies abans. 
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ “PROYECTO TETAS”
Cicle La dignificació del cosos (LABarraca_LAB).

Del 3 de març al 8 d’abril
Xerrada participativa l’últim dia de l’exposició, di-
vendres 8 d’abril a les 18h, amb la seva autora, 
la Berta García-Latch. Inscripcions des de quinze 
dies abans.

Al món hi ha 3.650 milions de dones, però la visibili-
tat dels nostres pits en termes de diversitat continua 
sent molt reduïda. Els pits són petits, grans, caiguts, 
amb pigues, pèls, taques, estries, piercings, cicatrius... 
Aquesta diversitat no es veu representada als mitjans 
de comunicació, la publicitat o el porno. “Proyecto Te-
tas” mostra cossos reals tot denunciant la cosificació 
i sexualització sistemàtica del cos de la dona. Un pro-
jecte de Berta García-Lacht.

EXPOSICIONS
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ “MÁS ALLÁ DEL VIAJE”, 
Elena Llorens (PhotoSagrera)

Del 12 d’abril al 7 de maig.
Entrada lliure.

Per l’autora, viatjar és obri la porta de la curiositat a 
l’aventura d’emocionar-se al conèixer altres cultures, 
costums, indrets i persones en el seu estat natural. 
Però, viajar, també és seguir un camí que acaba al teu 
interior. “Los viajes se vive tres veces: cuando los so-
ñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos”.

Organitza:  PhotoSagrera i CC La Sagrera-“La Barraca”.
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EXPOSICIÓ “ON VAN ELS RESIDUS?”

Del 3 al 29 de juny
Entrada lliure.

Diàriament, els nostres residus desapareixen en els 
«forats negres» dels contenidors i Punts Verds. Cap 
a on van? Partint d’un estudi d’Ecoinstitut de Barce-
lona,  l’exposició mostra de forma visual el camí que 
emprenen vuit categories de residus i en quin material 
o producte reciclat es converteixen al final del procés.  
Exposició emmarcada dins l’Estratègia Residu Zero 
com a mesura de conscienciació i prevenció de resi-
dus.

Organitza: Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i CC La Sagre-
ra-“La Barraca”
 

EXPOSICIONS
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INFORMACIÓ I SEVEIS

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 associa-
tiva del barri. La cessió està condicionada a les ne-
cessitats 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.
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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.cat 
festa@festesdelasagrera.cat

ASSOCIACIÓ DE FOTOGRAFIA PHOTOSAGRERA
L’objectiu de l’Associació és crear un punt de troba-
da per a aficionats i professionals de la fotografia, 
veïns i veïnes de La Sagrera, sensibles a la impor-
tància cultural de la fotografia i que vulguin compar-
tir activitats del grup. 
www.photosagrera.cat
info@photosagrera.cat

GRUP POÈTIC LITERARI NADIR
angelescontri@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES MIRADA DE DONA
Dilluns i dimecres.
Un espai de trobada per a les dones a La Sagrera. 

 ASSOCIACIONS TEATRALS DEL CENTRE
• Cia ARCOÍRIS
• EL CALAIX
• CIA GATS
www.ciagats.com

ENTITATS
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MESURES COVID-19

MESURES COVID CENTRE CÍVIC 
LA SAGRERA “LA BARRACA”

A continuació es detalla el protocol del Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca” pel que fa a la prevenció amb motiu de 
la covid-19 i també les mesures individuals que hauran de 
seguir les persones que assisteixin a les activitats del centre.

El CC La Sagrera, seguirà els següents protocols 
sempre d’acord amb la normativa vigent:
• Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada del centre i a cada aula hi haurà dispensa-
dor de gel hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició del seients compliran les 
distàncies de seguretat requerides.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de ma-
nera esglaonada i sota control del personal del centre 
per garantir la distància de seguretat.
• Als espais no es facilitarà cap material en paper. La 
informació estarà únicament disponible en línia.
• A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran 
diferents horaris per tal de no produir aglomeracions 
de persones.

Mesures individuals:
• Recorda que a tots el espais del CC La Sagrera cal 
mantenir una distància de seguretat entre persones de 
1.5-2 metres.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de ma-
nera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzaci-
ons i indicacions del personal del CC La Sagrera
• Si penses que pots tenir símptomes del covid-19 
o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, 
queda’t a casa i informa’ns. Segur que tenim l’oportu-
nitat de retrobar-nos ben aviat.
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LA SAGRERA
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LA SAGRERA

CENTRE CÍVIC
LA SAGRERA

C. Martí Molins, 29
08027 BARCELONA
Tel.: 93 351 17 02

ADREÇA

MMAPA

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 

dotat d’anell magnètic

Metro: Sagrera (L1) (L5) (L9) (L10)

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

PER A MÉS INFORMACIÓ

Dilluns a divendres 
de 10 a 14.30 h 
i de 16 a 21.30 h
Dissabtes 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

HORARIS


