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AGENDA CULTURAL | OCTUBRE

CLAUDIA ALLMANG

Dijous 13 d’octubre
A les 20.00 h
Lloc: pati interior del Centre Cívic Sagrada Família 
(entrada C/Mallorca 425, 3a planta) 
Activitat gratuïta
Claudia Allmang: veu i guitarra
Alejandra López Ortiz: pads
Júlia Frigola: teclat

Claudia Allmang és una de les promeses del bedroom pop 
espanyol amb la seva delicadesa i introspecció lluminosa, 
que ha plasmat a la perfecció en els seus primers i celebrats 
singles Me pide arder i Me quedé con las ganas. Dues 
primeres entregues de la seva música que no podien haver 
tingut una millor rebuda a les plataformes digitals, ja que ha 
entrat a diverses playlists oficials de Spotify, entre les quals hi 
ha les que posen el focus en els nous artistes que cal seguir 
de prop. Des de la Costa Brava, un diamant que ja brilla.

Cal inscripció prèvia a partir del 6 d’octubre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Música #AraToca 

RUTES DANSADES

Dissabte 15 d’octubre
A les 11.30 h
Punt de trobada: a la pèrgola, davant l’Aula Ambiental Sagrada 
Família (C/Lepant, 281) 
Activitat gratuïta
A càrrec de Tatiana Chico Mansió
Itinerari i dansa

Passeig guiat entre dos punts emblemàtics de Barcelona: 
l’Hospital de Sant Pau i la basílica de la Sagrada Família. Una 
reflexió a través de les arts performatives i la paraula sobre 
un dels períodes històrics més importants de la nostra ciutat. 
Itinerari conduït per Tatiana Chico, guia turística i artista, amb 
la participació d’Artur Villalba, Nina Piulats i Maritza Nevárez.

Amb motiu de les Festes de Tardor del barri. 
Cal inscripció prèvia a partir del 7 d’octubre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Dansa #Itinerari #FestesDeTardor
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AGENDA CULTURAL | OCTUBRE

TRASLA2

Diumenge 16 d’octubre 
A les 11.30 h
Activitat gratuïta
Lloc: C/Provença, davant de l’entrada del Centre Cívic 
A càrrec de Xavier Palomino i Pino Steiner, Cia. Trasla2
Per a tots els públics 
Teatre físic 

Dos transportistes solitaris, una furgoneta blanca, un munt 
de caixes i una rentadora són la pista de ball perquè el 
públic entengui que traslladar-se és una necessitat bàsica, 
si més no per a ells dos. Immersos en aquest món absurd 
de constant moviment, els dos personatges s’adonaran que 
s’han perdut. En aquesta recerca per trobar-se descobriran 
l’amor, l’enyorança, el fracàs, la felicitat, el triomf, la decepció 
i, finalment, la solitud, l’encarregada que els dos protagonistes 
es retrobin...

Amb motiu de les Festes de Tardor del barri.

#ArtsEscèniques #ActivitatFamiliar #FestesDeTardor 
#TotsElsPúblics

“SALUT DIGITAL: UNA OPORTUNITAT PER EDUCAR”

Dimarts 25 d’octubre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Empantallados
Conferència en línia

A fi de tenir una bona salut digital, cal prevenir l’addicció a 
les pantalles amb una sèrie d’eines per tal d’enfocar de forma 
saludable el consum de les noves tecnologies. L’objectiu és 
abordar el paper educatiu que tenen els pares i les mares 
mitjançant l’acompanyament dins de l’entorn digital (mòbils, 
videojocs i xarxes socials).

Cal inscripció prèvia a partir del 18 d’octubre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #ParlemInfància
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AGENDA CULTURAL | NOVEMBRE

LA LLUNA LA PRUNA

Dijous 10 de novembre
A les 17.30 h
Lloc: Ateneu el Poblet (C/Nàpols, 270)
Preu: 3,00 € 
A càrrec de la Cia. Mercè Framis
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Teatre d’ombres

El sol surt al matí, bon dia Sol Solet! Arriba la pluja, el cargol 
treu banya i puja la muntanya, la gallina ponicana pon un ou 
cada setmana, i, així, el dia va passant fins que surt la lluna, la 
lluna la pruna vestida de dol!
Espectacle visual amb poemes i cançons ben conegudes per 
la petita infància. Un llegat tradicional per compartir i gaudir 
en família.

Cal inscripció prèvia a partir del 3 de novembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #De0a3anys

“SENSELLARISME FEMENÍ, SOBREVIVINT A VIOLÈNCIES 
ESTRUCTURALS”

Dilluns 14 de novembre 
A les 19.30 h
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (C/ de Padilla, 210)
Activitat gratuïta
A càrrec de Claudia Frontino i convidades
Xerrada

El sensellarisme és fruit d’un problema estructural i afecta 
més dones de les que imaginem. Trobar-se en situació de 
sensellar també és sinònim d’altres escenaris més enllà de 
no tenir sostre o estar-se al carrer. Quines són les causes i 
conseqüències del sensellarisme femení i què té a veure 
amb el 25N? Vine a aquesta xerrada amb Claudia Frontino, 
periodista, fotògrafa i autora de la recerca “Dones sense llar, 
històries de supervivència” per conèixer el testimoni de les vuit 
dones que va entrevistar i retratar.

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Cal inscripció prèvia a partir del 7 de novembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #Reflexions1H #25N
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AGENDA CULTURAL | NOVEMBRE

O’VARIAS 

Dijous 17 de novembre 
A les 20.00 h
Lloc: Ateneu el Poblet (C/Nàpols, 270)
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Move in Vein
Activitat emmarcada en el HOP 2022, 
12es Trobades de Dansa i Cultura Urbana
Dansa 

D’uns mesos tancades, separades, però reunides, ens 
sorgeixen diverses preguntes: com expliquem el que ens 
passa, el que vivim i ens fan viure, amb el cos, l’espai i el 
moviment? Sobre què necessitem parlar per entendre’ns, 
per cuidar-nos i curar-nos, per començar a obrir espais des 
d’on pensar un món més nostre, espais on cabre-hi i respirar 
tranquil·les? Quina ferida ens cal tancar i amb quin llenguatge 
la cosim? Com retornem al cos, amb el seu cicle, la seva mida 
i l’espai que ocupa?
Un espectacle de dansa amb aspectes pictòrics, poètics i 
escènics que neix de la col·laboració de Move in Vein amb 
Patricia Rivera Prieto i Ona Salvat Febrero.

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Cal inscripció prèvia a partir del 10 de novembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Dansa #Attrezzos #25N

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS INFANTS

Divendres 18 de novembre 
A les 16.30 h
Activitat gratuïta
Lloc: Mercat de Sant Antoni, 
placeta del C/Tamarit, entre els carrers de Borrell i Urgell
Activitat gratuïta
Per a infants de 2 a 12 anys i les seves famílies
Activitat lúdica

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Drets 
dels Infants oferim una tarda de joc al carrer. Els més petits 
gaudiran d’un conjunt de propostes relacionades amb el 
joc lliure i l’experimentació a partir de materials sensorials.  
Els infants a partir de vuit anys podran explorar les seves 
habilitats a través d’un joc de pistes.

#ActivitatFamiliar



05

AGENDA CULTURAL | NOVEMBRE

“ENTENEM L’ADOLESCÈNCIA”

Dimarts 22 de novembre
A les 17.30 h
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (C/Padilla, 210)
Activitat gratuïta
A càrrec del SAIF
Conferència presencial i en línia

Què vol dir ser adolescent? Quins canvis viuen els nostres 
fills i filles en aquesta etapa? Com estan construint la seva 
identitat? Ens endinsarem en el concepte de l’adolescència 
i demanarem col·laboració activa en diverses dinàmiques. 
Coneixerem els aspectes més rellevants a partir de diferents 
perspectives psicoeducatives.

Cal inscripció prèvia a partir del 15 de novembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #ParlemInfància

LA FOTÒGRAFA MIRA I LES SEVES HISTÒRIES

Dissabte 26 de novembre
A les 11.30 h
Lloc: Ateneu el Poblet (C/Nàpols, 270)
Activitat gratuïta
A càrrec de Viu el Teatre
Per a infants de 4 a 12 anys i les seves famílies
Contes 

Una contacontes que trenca amb els estereotips de gènere.
La fotògrafa Mira ens explicarà tres històries basades en tres 
contes de tres autores que no ens deixaran indiferents. 

Una producció de Viu el Teatre que ha construït un viatge teatral 
que aporta noves mirades als infants i els seus acompanyants 
per caminar cap a un món més equitatiu, respectuós i amable.

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Cal inscripció prèvia a partir del 18 de novembre a les 
9.30 h ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Contes #ActivitatFamiliar #25N 
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

VEN’NUS

Dijous 1 desembre 
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família 
Activitat gratuïta
Valèria N. Saurí: veu
Martí Costa Senz: teclats
Gerard Pola Pastor: bateria

Darrere de Ven’nus hi trobem la Valèria N. Saurí, sabadellenca 
de vint-i-un anys que va estudiar cinema a l’ESCAC i durant el 
mes de juliol del 2020 va decidir fer un pas endavant i crear 
el seu propi camí, íntim i personal. Així neix Ven’nus, un nou 
univers on troba llibertat absoluta per explicar la seva mirada 
del món tot convertint música pop i imatges, un cop més, en 
una sola veu. Ara presenta en directe el seu EP El naixement, 
que aposta per l’experimentació a la recerca de generar 
sentiments en l’oient i anticipa algunes cançons del que serà 
el seu primer llarga durada, previst per al gener del 2023.

Cal inscripció prèvia a partir del 24 de novembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Música #AraToca

LES FORMIGUES TAMBÉ BALLEN

Divendres 2 de desembre 
A les 11.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família 
Preu: 3,00 € 
A càrrec d’Ada Cusidó
Per a infants de 6 mesos a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Cançons i jocs de falda

La Formiga Pruna és mandrosa de mena. Li fa mandra aixecar 
el cul de bon matí, li fa mandra descórrer les cortines de 
l’habitació per engegar el dia, li fa mandra posar-se a recollir 
blat i ametlles com fan totes les formigues. Però no li fa mandra 
ballar amb el cargol, ni mirar la lluna dansar entre les estrelles, 
ni visitar les cuques de llum que viuen tres carrers més enllà...
Una sessió dolça, tranquil·la, per compartir amb la família i 
acaronar-nos amb música.

Cal inscripció prèvia a partir del 25 de novembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #De0a3anys 
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE 

NOSALTRES: 6A SETMANA LGTBI+ 

Del dilluns 12 al diumenge 18 de desembre

Organització:  
Biblioteca Sagrada Família-Josep Maria Ainaud de Lasarte 
i Centre Cívic Sagrada Família

Hi col·laboren:
· Feminismes i LGTBI - Districte de l’Eixample
· Associació Xarxa Dos Deu
· Ateneu El Poblet
· Fundació Enllaç
· El Poblet Feminista
· Llibreria La Caníbal
· Llibreria Cómplices
· Llibreria Antinous
· Llibreria Acció Perifèrica
· Famílies LGTBI
· Observatori contra l’Homofòbia 
· Centre LGTBI de Barcelona
· Dona Cançó
· Acathi
· PRISMA
· Gais Positius
· Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i    
  Bisexuals - GAG
· Biblioteca Esquerra de l’Eixample - Agustí Centelles
· Biblioteca Francesca Bonnemaison
· Biblioteca Nou Barris
· Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix

El Centre Cívic Sagrada Família i la Biblioteca Sagrada 
Família-Josep Maria Ainaud de Lasarte organitzen la 6a edició 
de Nosaltres: Setmana LGTBI+. 

Durant una setmana i amb diferents grups, entitats, artistes 
i persones convidades, es proposen una sèrie d’activitats i 
accions per visibilitzar els col·lectius LGTBI+, amb xerrades, 
projeccions, espectacles, exposicions, fira d’entitats i diverses 
mostres de documents del fons LGTBI+ de la biblioteca i guies 
de lectura, entre d’altres.
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

“CORA. CANVIA EL MÓN SI CANVIO DE GÈNERE?”

Del 2 al 23 de desembre
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre Cultural 
Sagrada Família
A càrrec de Gabo Caruso
Exposició de fotografia

“Quan sigui gran vull ser una nena”, va dir a la seva mare una 
nit abans de tancar els ulls i adormir-se. En aquell espai oníric 
amagat al seu coixí, es va anunciar una altra realitat: la seva.
Avui, la Cora és una nena trans feliç que somia fabricar 
unicorns.
Aquest projecte expositiu proposa un recorregut visual a 
través dels anys pels universos vitals de la Cora –universos 
que històricament han tancat la porta a tota persona trans–, 
per donar compte d’una infància poc visibilitzada i aportar 
informació a favor del dret a la identitat i la diversitat.

Inauguració: Dimecres 14 de desembre a les 19.00 h.

#Exposicions #SetmanaLGTBI

“MEMÒRIA DE L’HOMOSEXUALITAT I  
LA TRANSSEXUALITAT A LA HISTÒRIA DE BARCELONA”

Del 5 al 23 de desembre
Lloc: vestíbul del Casal de Barri Espai 210
A càrrec de GAG
Exposició

Recull de testimonis procedents de la lluita pels drets LGTBI, 
tant del front de l’avantguarda com d’aquells que des de 
l’anonimat van ser també protagonistes de l’època, per 
veure com van viure i en quins àmbits (polític, mèdic, social, 
familiar, etc.) l’estigma social i dilucidar quines estratègies 
van desenvolupar per contrarestar aquestes condicions 
estructurals adverses.

#Exposicions #SetmanaLGTBI

+

+
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

“LIBRERAS!” INSTAL·LACIÓ PHOTOCALL

Del 12 al 23 de desembre
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
Instal·lació

Photocall en homenatge a totes aquelles dones escriptores 
lesbianes invisibilitzades. Durant el franquisme, utilitzar 
l’expressió “ser librera” significava estar en el cercle clandestí 
de lesbianes que es donaven suport.

#Photocall #SetmanaLGTBI 

“DONA A LA TEVA CRIATURA  
100 POSSIBILITATS EN LLOC DE 2”

Dilluns 12 de desembre
A les 17.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec d’Irene Cardona, del projecte Créixer Lliures, 
de L’Etnogràfica 
Xerrada presencial

Quines violències i desigualtats viuen les criatures en la 
nostra societat? Com i en quins moments es construeix 
el gènere des de la petita infància? Proposem un espai de 
reflexió col·lectiva per educar sense sexisme i obrir el ventall 
d’oportunitats que podem oferir a les criatures a tots els nivells: 
de joc, d’autoestima, de llenguatge, de relacions emocionals 
i corporals.
Ens guiarem amb el llibre Dale a tu criatura 100 posibilidades 
en lugar de 2 com a eina per despertar una mirada crítica i 
reflexiva cap a la criança, de manera col·lectiva i respectuosa 
envers nosaltres mateixes i els nostres recorreguts.

Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants amb 
la supervisió dels seus familiars o acompanyants.

Cal inscripció prèvia a partir del 5 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #ParlemInfància #SetmanaLGTBI 

+

+
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

LA GENERACIÓ SILENCIOSA

Dilluns 12 desembre
A les 19.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Ferran Navarro-Beltrán, Espanya, 2020. Durada: 61 min
Cinema

Homenatge a les persones LGTBI més grans de 60 anys de 
Barcelona a través d’esdeveniments que han marcat la seva 
vida, com són l’educació religiosa, la repressió franquista, la 
democràcia, la pandèmia de la sida o el matrimoni homosexual.
A més, també planteja les preocupacions actuals d’aquest 
col·lectiu, com ara l’arribada de l’extrema dreta a les 
institucions i l’augment dels atacs LGTBI-fòbics a Catalunya 
i a l’Estat espanyol. Aquests darrers fets donen encara més 
valor i vigència als relats explicats durant el documental.

Presentació i col·loqui posterior amb la participació del 
director del documental, Ferran Navarro, i la participació de la 
Fundació Enllaç.

Cal inscripció prèvia a partir del 5 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Audiovisuals #Cinefòrum #SetmanaLGTBI

SAC DE RONDALLES: JO VULL SER JO!

Dimarts 13 de desembre
A les 17.30 h
Lloc: àrea per a infants i famílies de la Biblioteca Sagrada Família
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
A càrrec de Núria Alonso, de Suc de Contes
Contes

Els i les protagonistes d’aquestes històries no volen que ningú 
els digui si han de ser nens o nenes, a què han de jugar i a qui 
han d’estimar.

Cal inscripció prèvia a partir del 5 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Contes #ActivitatFamiliar #SetmanaLGTBI

+

+
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

FIRA NOSALTRES

Dimecres 14 de desembre
De 18.00 h a 20.00 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de diverses entitats

Un punt de trobada entre entitats i llibreries compromeses 
i especialitzades en les temàtiques LGTBI+. Un espai 
participatiu on trobareu informació, recursos, recomanacions 
i guies de lectura, i algunes de les darreres novetats editorials.

#MostraEntitats #SetmanaLGTBI

PERSONAS ESCANDALOSAS QUE NO CABEN  
EN EL MUNDO

Dimecres 14 de desembre
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec d’Orientación Colectiva Loli
Teatre

Una història personal i col·lectiva que permet visibilitzar els 
patrons de conducta heteropatriarcals i homòfobs. És la 
història d’un nen nascut en un barri perifèric de Barcelona als 
anys noranta que abans de ser homosexual ja era homòfob. 
És una exploració sobre la frustració i la renúncia d’allò que 
un és. És la història d’un país que ha arraconat, silenciat i 
invisibilitzat tot allò que suposadament incitava a l’escàndol 
públic. Un país que ha atemptat contra les llibertats individuals 
i col·lectives. Un país que ha amagat, oblidat, censurat, 
ridiculitzat, estigmatitzat, opinat, jutjat i condemnat.

Cal inscripció prèvia a partir del 7 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Teatre #SetmanaLGTBI

+

+
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

MAIO

Dijous 15 de desembre
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Maio Serrasolsas: veu i guitarra
Sam Costa: guitarra
Música

Maio comença a fer els seus primers passos en solitari, després 
d’haver crescut (i continuar fent-ho) amb Akelarre, banda 
que forma amb la seva germana bessona, Júlia Serrasolsas 
(Ginestà). Ara, l’artista barcelonina debuta amb el seu primer 
disc, Des dels marges. Un disc tant íntim com real, tant directe 
com honest, que comença a presentar en directe aquest 2022.

Aquesta activitat forma part del Festival Sororité, organitzat per 
Dona Cançó amb el suport del Districte de l’Eixample. 

Cal inscripció prèvia a partir del 7 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Música #SetmanaLGTBI

“POST-CRINGE.  
TALLER D’AUTOREPRESENTACIÓ DISSIDENT”

Divendres 16 de desembre
A les 17.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Jesús Jeleton, de la Llibreria La Caníbal SCCL
Xerrada-taller

En un taller ràpid i lo-fi, amb metodologies de fanzín, 
buscarem eines per boicotejar els imaginaris LGTB-normatius 
en la manera d’autorepresentar-nos. Recuperarem els nostres 
atributs sexuals més dissidents i inesperats, i dissenyarem 
un nou autoretrat com a encaix narratiu i visual amb tot el 
potencial sexual dels cossos vius i fora de norma.

Cal inscripció prèvia a partir del 9 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #Workshop #SetmanaLGTBI  

+

+
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

“INTIMIDADES MUTANTES ALGORITMIZADAS”

Divendres 16 de desembre
A les 19.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Vatiu Nicolás Koralsky
Xerrada

Aquesta xerrada intenta acariciar les transformacions que 
s’han anat donant en els darrers temps en les maneres 
d’excitar-se, cercar plaer, vincular-se, mirar, ser mirat, matar 
l’avorriment, encarnar cos i fer lligams. Acaronar el telèfon com 
seguint una coreografia pautada: un swap pa’la dreta, un altre 
pa’l’esquerra. Són els dits els que ballen: esquerra material de 
rebuig, no aplicable per a una cita; dreta, allò considerat per a 
una cita, allò aprovat, allò desitjable.

Cal inscripció prèvia a partir del 9 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #SetmanaLGTBI

CONCERT + VERMUT AMB FERA Y LAS DISIDENTES

Dissabte 17 de desembre
De les 13.00 h a les 14.00 h. Obertura de portes a les 12.30 h
Lloc: Ateneu el Poblet (C/Nàpols, 270)
A càrrec de Fera y Las Disidentes
Concert i vermut

Fera y Las Disidentes és un projecte nascut de l’activisme i 
l’amor per la música en directe. Riot Queer explosiu sense 
gènere i etiquetes, un mix de sons underground i urbans i un 
directe intens, on l’intercanvi amb el públic és protagonista. Un 
crit ple de ràbia en positiu, divertit i carregat de personalitat, 
que busca visibilitzar la lluita lèsbica, queer i transfeminista.

Activitat sense reserva prèvia i entrada lliure.  
Aforament limitat.

#Música #Vermut #SetmanaLGTBI

+

+
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AGENDA CULTURAL | DESEMBRE

RUTA “MEMÒRIA DE LA REPRESSIÓ 
I LA RESISTÈNCIA LGTBI A BARCELONA”

Diumenge 18 de desembre
A les 11.00 h
Punt d’inici: monument al teatre català (Pl. del Teatre) La Rambla, 32
A càrrec de Salvador Lou Cuartero (Barcelona Rebelde)
Itinerari

Un recorregut urbà seguint els 100 anys de resistències de 
les persones LGTBI+ a Barcelona. Des dels primers llocs 
de socialització del segle XX fins a la conquesta de drets i 
l’emergència de noves identitats al segle XXI. Passarem pels 
anys vint i trenta i veurem les controvèrsies i confluències entre 
la causa LGTBI+ i les organitzacions obreres, la repressió 
franquista i la resistència, els primers moviments dels anys 
setanta, la pandèmia del VIH, la reemergència d’un ampli 
moviment dels noranta i els primers anys del 2000, que arriba 
fins avui, la conquesta de drets i l’emergència de noves 
identitats. Una reflexió sobre la memòria per pensar els reptes 
de la lluita pels drets de les persones LGTBI+ en el segle XXI.

Cal inscripció prèvia a partir del 9 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Itinerari #SetmanaLGTBI

RECITAL DE NADAL

Dimarts 20 de desembre
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família
Activitat gratuïta
Romina Krieger: soprano
Facundo Muñoz: tenor
Elke San José: piano

La soprano Romina Krieger i el tenor Facundo Muñoz formen 
una parella artística estable des de fa alguns anys. En aquesta 
ocasió, acompanyats al piano per la mestra Elke San José, 
oferiran un recital dedicat a àries i duos d’òpera i romances 
de sarsuela.
Obres de Puccini, Donizetti, Verdi, Sorozábal, Barbieri. 
Òperes: Gianni Schicchi, Turandot, La bohème, La Traviata, 
Rigoletto, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor. Sarsueles: La 
tabernera del puerto, El Barberillo de Lavapiés... entre d’altres.

Cal inscripció prèvia a partir del 13 de desembre a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Música #Clàssica 

+



CALENDARI

dj. 10 17.30h
Teatre d’ombres: La lluna la pruna
Preu: 3,00 €
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats 
Inscripció prèvia a partir del 3 de novembre

p. 03

dl. 14 19.30h
Xerrada: “Sensellarisme femení, 
sobrevivint a violències estructurals”
Inscripció prèvia a partir del 7 de novembre

p. 03

dj. 17 20.00h
Dansa: O’varias 
Inscripció prèvia a partir del 10 de 
novembre 

p. 04

dv. 18 16.30h
Activitat lúdica: 
Dia Internacional dels Drets dels Infants
Per a infants de 2 a 12 anys i les seves 
famílies

p. 04

dt. 22 17.30h
Conferència presencial i en línia:
“Entenem l’adolescència”
Inscripció prèvia a partir del 15 de 
novembre

p. 05

ds. 26 11.30h

Contes:
La fotògrafa Mira i les seves històries
Per a infants de 4 a 12 anys i les seves 
famílies
Inscripció prèvia a partir del 18 de novembre

p. 05

NOVEMBRE

dj. 13 20.00h Concert: Claudia Allmang
Inscripció prèvia a partir del 6 d’octubre p. 01

ds. 15 11.30h Itinerari i dansa: Rutes dansades
Inscripció prèvia a partir del 7 d’octubre p. 01

dg. 16 11.30h Teatre físic: Trasla2 p. 02

dt. 25 17.30h
Conferència en línia: 
“Salut digital: una oportunitat per educar”
Inscripció prèvia a partir del 18 d’octubre

p. 02

OCTUBRE
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CALENDARI

dj. 1 20.00h Concert: Ven’nus
Inscripció prèvia a partir del 24 de novembre p. 06

dv. 2 11.00h

Cançons i jocs de falda: 
Les formigues també ballen
Preu: 3,00 € 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
acompanyats
Inscripció prèvia a partir del 25 de novembre

p. 06

Del 2 al 23  
de desembre

Exposició: “CORA. 
Canvia el món si canvio de gènere?”
Inauguració: 
Dimecres 14 de desembre a les 19.00 h

p. 08

Del 5 al 23  
de desembre

Exposició:
“Memòria de l’homosexualitat i la 
transsexualitat a la història de Barcelona”

p. 08

Del 12 al 23 
de desembre Photocall: “LIBRERAS!” p. 09

dl. 12

17.30h
Xerrada presencial: “Dona a la teva 
criatura 100 possibilitats en lloc de 2”
Inscripció prèvia a partir del 5 de desembre p. 09

19.30h Cinefòrum: La generació silenciosa
Inscripció prèvia a partir del 5 de desembre p. 10

dt. 13 17.30h
Contes: 
Sac de rondalles: Jo vull ser jo!
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
Inscripció prèvia a partir del 5 de desembre

p. 10

dc. 14

De 
18.00h 

a 
20.00h

Mostra d’entitats: Fira Nosaltres p. 11

19.00h Inauguració exposició: “CORA. 
Canvia el món si canvio de gènere?” p. 08

20.00h
Teatre: Personas escandalosas que no 
caben en el mundo
Inscripció prèvia a partir del 7 de 
desembre

p. 11

DESEMBRE

16
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CALENDARI

dj. 15 20.00h Concert: MAIO
Inscripció prèvia a partir del 7 de desembre p. 12

dv. 16

17.00h
Xerrada-taller: “Post-cringe. Taller 
d’autorepresentació dissident”
Inscripció prèvia a partir del 9 de desembre

p. 12

19.00h
Xerrada:
“Intimidades mutantes algorimtizadas”
Inscripció prèvia a partir del 9 de 
desembre

p. 13

ds. 17 13.00h
Concert i vermut: 
Concert + vermut amb Fera y  
Las Disidentes

p. 13

dg. 18 11.00h
Itinerari: 
Ruta “Memòria de la repressió i la 
resistència LGTBI a Barcelona”
Inscripció prèvia a partir del 9 de desembre

p. 14

dt. 20 20.00h
Concert: 
Recital de Nadal
Inscripció prèvia a partir del 13 de desembre

p. 14

DESEMBRE



@centrecivicsafa

Districte de
l’Eixample

ADREÇA

Tel. 934 508 917
info@ccsagradafamilia.net
Metro: L2 i L5 Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, B24, D50, H10 i V21
Bicing: C/ Lepant amb C/ Mallorca
Aparcament per a bicicletes

www.ccsagradafamilia.net
facebook.com/centrecivicsafa

twitter.com/centrecivicsafa
instagram.com/centrecivicsafa

UBICACIONS

2

1

1. Centre Cívic Sagrada Família
 C/ Mallorca, 425 
2. Ateneu el Poblet
 C/ Nàpols, 270

De dilluns a divendres de 9 h a 21 h,
dissabtes de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

HORARIS

http://www.ccsagradafamilia.net
http://facebook.com/centrecivicsafa
http://twitter.com/centrecivicsafa
http://instagram.com/centrecivicsafa
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