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Organitza

Col·labora

Pòrtic
de Festa Major
Som davant l’inici d’una nova edició de
la FESTA MAJOR del barri, i el pregó ha de
marcar sempre el sentit renovat de la Festa.
Amb aquest volem donar el tret de sortida
a la gran quantitat d’actes que totes les
entitats del barri, amb el suport i l’ajut de
la Coordinadora, ens han preparat per poder
sortir al carrer i viure la festivitat.

2|

Una festivitat acompanyada de l’alegria de
tenir com a objectiu construir un país que
respecti la democràcia, els drets humans,
la presumpció d’innocència i la llibertat
d’expressió.
I que aquesta alegria sigui també per
celebrar el primer any de vida del Grup de
Protocol, els 30 anys de la colla gegantera
i el desig de veure acabat l’Ateneu.
Per unes festes feministes!
Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

Il·lustració de la portada: Mònica Ginés Martos, guanyadora del Concurs de cartells
de la Festa Major 2018, en la categoria adulta
Il·lustració del pòrtic: Bernat Santiago Ràfols, guanyador del Concurs de cartells
de la Festa Major 2018, en la categoria infantil
Col·labora amb el Concurs de cartells: Eix Comercial Sagrada Família
Maquetació del programa: Fundació Claror

Festa Major Sagrada Família 2018

Benvolgudes veïnes
i benvolguts veïns,
Amb l’arribada de la primavera i el bon temps, els colors, el ball i la música tornen
a omplir les places i els carrers del barri per recordar-nos, un any més, que ja
és aquí la Festa Major. Seran nou dies de múltiples activitats dirigides a infants,
joves i grans on podrem tastar diferents àpats, escoltar rondalles, participar
en activitats esportives, sentir la màgia dels correfocs, acompanyar el ball dels
gegants i veure com s’alcen els castells. També podrem apropar-nos a la Mostra
d’Entitats i Projectes Interculturals on seran presents les diferents associacions i
comunitats que donen vida, força i alegria al nostre barri. Sou moltes les entitats
i equipaments que heu fet possible amb el vostre treball que la Festa Major de la
Sagrada Família sigui una realitat. Gràcies en nom de tots els veïns i veïnes que hi
vivim per la vostra generositat.
I és que més enllà de transformacions urbanístiques, canvis socials i la pressió
turística, els veïns i veïnes de la Sagrada Família hem sabut preservar l’esperit
comunitari de l’antic Poblet. Un bon exemple és l’empenta que dia rere dia
mostren les entitats veïnals, amb la seva tasca social i reivindicativa, i les
associacions de cultura popular com els castellers de Sagrada Família, els
bestialots espurnats, el drac Farfolla i els Gegants de la Sagrada Família, a qui
aquest any toca felicitar pel seu 30è aniversari.
A més a més, aquest any veurem com es fa realitat un equipament necessari pel
teixit associatiu del barri, l’Ateneu de la Sagrada Família, un espai que ha estat
possible gràcies a la reivindicació veïnal i la mobilització a través de la plataforma
“Recuperem el Niza” i el treball participatiu que heu impulsat caus, entitats
veïnals, esportives, juvenils, culturals a través de la plataforma ciutadana Grup
Ateneu Barri.
Sortim doncs al carrer a celebrar i reivindicar la festa major. Fem-ho des de
l’alegria però també des del respecte i la inclusió. Perquè volem una festa major
lliure de comportaments racistes, homòfobs ni masclistes, una festa on tots i totes
podem sentir-nos-la nostra, sense por a ser agredides o assetjades pel nostre
gènere, edat, origen o orientació sexual. Una festa de tothom i per a tothom.
Visca el barri de la Sagrada Família! Visca la Festa Major!

Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona
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Volem gaudir d’unes festes lliures de sexisme
i masclisme! Per això, durant la Festa Major
no es toleraran actituds, comportaments
ni conductes sexistes.
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Qualsevol agressió per motiu de gènere,
identitat o orientació sexual serà condemnada
i comportarà una resposta clara i contundent.
Així es recull al Protocol contra Agressions
Masclistes, impulsat pel Poblet Feminista,
que serveix per articular la conscienciació
de totes les persones que participem
en aquestes festes (entitats organitzadores,
personal tècnic i veïnat), perquè en la lluita
contra el masclisme és sempre necessària
la corresponsabilitat de totes i tots.
El barri diem no és no a les agressions
masclistes!
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Programa d’actes
Divendres 13 d’abril
19 a 20 h Rua i pregó de la Festa Major 2018

Desfilada de les colles i entitats del barri, i lectura del pregó per iniciar
la Festa Major d’aquest any. Hi haurà intèrpret de llenguatge de signes.
Recorregut: Provença/Padilla – Lepant¬ – València – Padilla (contra direcció)
– Jardins de Flora Tristan
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família

20 a 21 h «Marxa exploratòria pel barri de la Sagrada Família»

Aquesta marxa exploratòria nocturna té com a objectiu observar, sensibilitzar,
identificar i diagnosticar els espais de la vida quotidiana des d’una perspectiva
de gènere per proposar criteris que millorin les transformacions.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: El Poblet Feminista
Col·labora: Col·lectiu Punt 6

21 a 23.30 h Cinema a la fresca amb crispetes: DEMAIN

Alimentació, energia, economia, educació: vine a descobrir iniciatives
creatives dels cinc continents en què les persones canvien la manera de fer les
coses i construeixen un demà esperançador per al planeta i els seus habitants.
Projecció en VOSE, premi Cèsar al millor documental 2016.
Lloc: davant de l’Aula Ambiental, a la cantonada de Provença/Lepant
Organitzen: Cooperativa Ecològica El Guaret | Aula Ambiental

21 a 2 h Sopar Jove d’inici de la Festa Major!

Com cada any, les joves del barri comencem la Festa Major amb el Sopar Jove!
Un bon sopar, una bona música i un bon ambient.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
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Dissabte 14 d’abril
10 a 14.30 h Mostra d’entitats i projectes interculturals al barri

Espai per conèixer les diferents entitats i projectes que promouen la diversitat
cultural al barri. Mostra de com treballem dia a dia per fer del barri un lloc
on tothom tingui un paper. Paradetes informatives, música, tallers i molt més!
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Xarxa Intercultural (Pla de Desenvolupament Comunitari
Sagrada Família)

10 a 14 h Cuinem amb el sol
Cuinarem diferents receptes amb l’ajut de cuines i forns solars: sense
contaminació, sense CO2, només amb l’energia neta del sol.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família
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11 a 14 h Contes de la Yia-Xin
Històries que ens parlen de la Xina, en què els ventalls màgics
comparteixen escenari amb senyors mandarins, dracs mitològics, l’arc de
Sant Martí, pescadors... Destinat a un públic infantil a partir de 3 anys.
Inclou una activitat amb pintures.
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família
Col·laboren: Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) | Xarxa Dos Deu

10 a 18 h Concurs de paelles

Segon Concurs de Paelles de Festa Major! Porta la paella, estris de cuina i els
ingredients: La Cruïlla posa la resta! Inscripcions limitades, abans del 5 d’abril
a casal@lacruilla.cat! I després glossa de sobretaula!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Casal Independentista La Cruïlla
Pla de pluja: Casal Independentista la Cruïlla (Sardenya, 256)

10 a 20.30 h Fira al carrer de la Festa Major: Gaudí Shopping

Com cada any, Gaudí Shopping celebrem l’emblemàtica Fira de Comerç al
carrer, a l’avinguda Gaudí. Hem preparat una oferta de parades de comerç
i artesania, espectacles i un ambient acollidor per gaudir.
Lloc: avinguda Gaudí
Organitza: Gaudí Shopping
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11 a 13 h Circuit i ludoteca

Veniu a participar en una ludoteca amb diferents racons de joc simbòlic i
també en un espai de moviment lliure amb diferents estructures i materials.
Per a infants de 0 a 3 anys, acompanyats de les seves famílies.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitzen: De 0 a 3 Infants en família | Centre Cívic Sagrada Família

11 a 13 h Futbol botons

Aquest any recuperem un dels jocs tradicionals més popular del segle XX, un
joc dinàmic i entretingut que ens convida a fer xuts i gols fantàstics amb ‘cracs’
de merceria. Per a infants de 4 a 12 anys, acompanyats de les seves famílies.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitzen: Casal Infantil | Centre Cívic Sagrada Família

11 a 18.30 h Jocs infantils i jocs de taula

Jocs infantils fins a 12 anys i jocs de taula per a totes les edats.
Lloc: plaça de la Sagrada Família, tocant a Mallorca, a la zona de sorra
Organitza: Església Evangèlica del passatge Gaiolà

13 a 14 h Espectacle: «Adoro»

Un xou de clown amb música en directe i acrobàcies sorprenents dalt
d’una bicicleta. Circ i humor sobre rodes per a tots els públics, a càrrec
de la Cia. Alta Gama.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

17 a 19 h CE Europa: per Festa Major, que rodi la pilota!

Si ets dels que li agrada passar una estona divertida mentre xuta una pilota
amb els amics i les amigues..., vine a fer-ho amb l’Europa i demostra què saps
fer! Per segon any consecutiu, el Club Esportiu Europa vol ser present al lloc
que el va veure néixer: l’antic Poblet, just davant de la Sagrada Família. Ho
farem com millor sabem: organitzant partidets 3 × 3 per a la canalla i circuits
d’habilitat amb la pilota.
No cal inscripció. Veniu amb roba esportiva i calçat adequats.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca, a tocar de Provença
Organitza: CE Europa
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17 a 20 h Integració i cultura boliviana

Farem una rua tot ballant danses tradicionals bolivianes.
Recorregut: Marina – Rosselló – Castillejos – Provença – Marina
Organitza: Asociación Fraternidad Folklórica y Cultural 100% Salay Barcelona
Col·laboren: Caporales | Tinkus | Diablada

17.30 a 19 h Taller infantil diabòlic

Vols ser diable o diablessa per un moment? Vine i experimenta la sensació!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família

18 a 20.30 h Desfilada solidària

Acte destinat a recollir diners per ajudar els veïns i veïnes més vulnerables.
Tema de la desfilada: Blanc, negre i a color - El cinema de sempre
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Servei
a les Persones)
Col·laboren: gent del barri, voluntariat i paradistes del Mercat Sagrada Família
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19 a 20 h Tabalada infernal

Tabalada dels grups de percussió per anunciar el correfoc.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Farfolla de la Sagrada Família | Bestialots Espurnats de la Sagrada Família
Col·labora: Beirão Percussió

20.30 a 22.30 h Correfoc

La Farfolla i els Bestialots faran el correfoc pels carrers del barri.
Lloc: Jardins de la Indústria.
Recorregut: Jardins de la Indústria – Indústria – Lepant – Mallorca – Marina
Organitzen: Farfolla de la Sagrada Família | Bestialots Espurnats de la Sagrada Família
Col·labora: Beirão Percussió
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Recomanacions per al correfoc
Informeu-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i
dels serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc esdevingui una autèntica
festa.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les
flames. Sobretot, no correu: les flames s’estendrien i serien més virulentes.
No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles del material pirotècnic,
ni dels portadors del material que utilitzen les colles.
El públic que vulgui participar activament en els correfocs haurà de seguir les normes de
seguretat següents:
• Utilitzeu vestits i calçat resistents al foc, i en cap cas roba de fibra sintètica; porteu barret
o bé mocador lligat al cap; calceu sabates esportives o calçat consistent, sempre ben
cordat, i en cap cas sandàlies ni xancletes.
• Salteu sempre endavant i mai cap endarrere, individualment o bé en grups molt reduïts;
no us col·loqueu entre els timbalers i els actuants, ni destorbeu cap membre de les
colles.
• Seguiu en tot moment les instruccions del servei d’ordre i de suport de l’acte.

Diumenge 15 d’abril
10 a 20.30 h Fira al carrer de la Festa Major: Gaudí Shopping

Com cada any, Gaudí Shopping celebrem l’emblemàtica Fira de Comerç al
carrer, a l’avinguda Gaudí. Hem preparat una oferta de parades de comerç
i artesania, espectacles i un ambient acollidor per gaudir.
Lloc: avinguda Gaudí
Organitza: Gaudí Shopping

11 a 13 h Matí de jocs de taula

Vine a gaudir dels jocs que us proposem des de la Biblioteca.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
Organitza: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

11 a 14.30 h Puja al tren de la República!

Vine a construir la República Catalana en un mural. Com vols que sigui el nou
país? Què t’agradaria destacar-hi? Puja al tren de la República, deixa-hi la teva
proposta i fes-te una fotografia de record!
Lloc: avinguda Gaudí (sota la pèrgola, entre Provença i Rosselló)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)
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11 a 14.30 h Tothom és benvingut a la República!

Paradeta on es faran diverses activitats per a tota la família: photocall,
activitats infantils, etc. I un refrigeri!
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença, a la font
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)

12 a 14 h Diada Castellera

Actuació castellera a càrrec dels Castellers de la Sagrada Família, els Sagals
d’Osona i els Capgrossos de Mataró.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença, davant del Temple
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

12.30 a 13.30 h Missa d’inici de la Festa Major

Missa cantada, amb la participació del cor de Gòspel de la parròquia
de Sant Ignasi de Loiola, per donar per iniciada la Festa Major d’enguany.
Lloc: parròquia de Sant Ignasi de Loiola (Provença amb Dos de Maig)
Organitza: Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
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12.30 a 19 h Pícnic electrònic

Jornada musical a l’aire lliure on les joves del barri podreu gaudir de diferents
estils de música electrònica amb tallers i activitats.
Lloc: Jardins de la Indústria, entre Marina i Lepant
Organitza: Joves del Poblet

Dilluns 16 d’abril
10.30 a 14 h i 16.30 a 19 h Punt d’Intercanvi de Llibres

Tens novel·les que ja no llegeixes? Vols trobar noves lectures? Dona una nova
vida als llibres intercanviant-los pels d’altres lectors. Es poden intercanviar fins
a tres llibres. Secció especial de llibres infantils i juvenils.
Lloc: davant de l’Aula Ambiental, a la cantonada de Provença amb Lepant
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família

18 h Taller d’animació a la lectura

Aquest taller es fa per estimular les capacitats intel·lectuals: atenció, memòria,
comunicació, fluïdesa verbal, coordinació, creativitat, etc., i sobretot, per
passar-ho bé.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR
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18 a 19.30 h La importància del trasplantament d’òrgans i teixits

Taula rodona a càrrec de professionals de l’àmbit de la Medicina.
Lloc: sala d’actes del Nou Hospital (Sant Quintí 89, 2a planta)
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

Dimarts 17 d’abril
10.30 a 12 h Vine a conversar amb nosaltres!

Grup de conversa en català «Junts» (nivell I). Vols començar a parlar el català?
Comentarem temes actuals i d’interès.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de Desenvolupament Comunitari
Sagrada Família

11 a 12 h Taller de rehabilitació neuropsicològica

Aquest taller té com a objectiu general millorar les funcions mentals
amb trastorns, sobretot l’atenció, la memòria, el llenguatge, la percepció,
la psicomotricitat, la funció executiva i l’emoció. Es demana puntualitat.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

12 a 13 h Taller d’artteràpia

A través de l’art com a vehicle terapèutic, es busca afavorir les ganes de viure,
compartint vivències, expressant emocions i desenvolupant potencial artístic.
Es demana puntualitat.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

16.30 a 19 h Taller de costura i pintura creativa

Un taller que proporciona eines d’aprenentatge de pintura sobre tela,
patronatge a mida, punt, etc., i una aplicació pràctica per crear models
de confecció propis.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia
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17 a 18.30 h Vine a conversar amb nosaltres!

Grup de conversa en castellà (nivell I). Vols practicar el castellà? Parlarem
sobre temàtiques d’interès i del barri.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de Desenvolupament Comunitari
Sagrada Família

17 a 20 h Festa d’homenatge a la gent gran del barri

En el decurs de l’acte es farà una menció especial a l’entitat veïnal escollida,
per la seva col·laboració en actes socials durant l’any. Inclou també una
actuació musical.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

18 a 18.45 h Sac de rondalles
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Narració de contes, en què l’oralitat té el paper central, despullada d’elements
escènics. A partir de 4 anys.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte (àrea per
a Infants i Famílies).
Organitza: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

19 a 20.30 h Taller de ioga per a dones i adolescents

Treballem el cos, la ment i les emocions a través de la respiració i el moviment
des de Kripalu Ioga. Acabem amb relaxació.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia

Dimecres 18 d’abril
10.30 a 12.30 h Vincles

Activitat dirigida a persones de més de 65 anys que se senten soles i que els
agradaria deixar de sentir-se’n i compartir un espai de trobada setmanal.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

10.30 a 13.30 h Vine a conèixer el Banc del Temps!

T’explicarem què és el Banc del Temps de la Sagrada Família i què hi fem.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família
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17 a 20 h Ball de Festa Major per a la gent gran

Ball a l’aire lliure amb música en directe, adreçat a la gent gran en el marc
de la Festa Major del barri.
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença
Organitza: Espai de la Gent Gran Sagrada Família
Pla de pluja: Sala Gran de l’Espai de la Gent Gran (Mallorca 425, 5a planta)

18 a 19.30 h Manualitats amb materials reciclats

Crearem artesania amb materials reciclats. Tornarem a donar vida a aquests
materials, alhora que ajudarem a cuidar i respectar el medi ambient. No cal
tenir habilitat creativa per participar en aquest taller.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

19 a 20 h Vine a conèixer El Guaret!

T’explicarem com funciona la Cooperativa Ecològica El Guaret i et mostrarem
les cistelles que es recolliran aquest dia.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Cooperativa Ecològica El Guaret

Dijous 19 d’abril
10 a 12 h Vincles

Activitat dirigida a persones de més de 65 anys que se senten soles i que els
agradaria deixar de sentir-se’n i compartir un espai de trobada setmanal.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

17.30 a 20.30 h Vine a conèixer el Banc del Temps!

T’explicarem què és el Banc del Temps de la Sagrada Família i què hi fem.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família

19 a 20 h Respiració i relaxació

Aprendrem eines pràctiques per aplicar al nostre dia a dia, especialment
en els moments d’angoixa i estrès.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

| 13

20 a 21 h Concert «Ara toca...»: Museless

Un concert dedicat a l’electrònica per a tots els públics. Museless presenta
en directe Dichotomic History, acompanyat dels visuals de l’artista Enric San.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

20.15 a 21 h Missa de difunts

Missa en record dels difunts del barri al llarg d’aquest any.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Divendres 20 d’abril
17 a 20 h Taller d’arpilleres
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Un espai obert a l’intercanvi d’experiències al voltant de la diversitat cultural.
Una oportunitat per teixir nous vincles a través de l’art i promoure el diàleg
com a eina de construcció de pau.
Organitza: Teixint Vincles
Col·laboren: Casal de Barri Espai 210 | Pla de Desenvolupament Comunitari
(comissió Feminismes i Canvi Social).

19 a 20.30 h Concert de música clàssica

Concert a càrrec de la soprano Carmen Moreno.
Lloc: sala Pau Gil del Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura) |
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

19 a 21 h Què pots fer tu pel teu país?

Vine a aquesta xerrada per saber què pots fer individualment per construir
un país millor.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)

19 a 21 h Poesies i cançons per la llibertat

Fidel Gangonells i Celdoni Fonoll (per confirmar) ens emocionaran amb
els seus poemes. I si t’agrada recitar, vine a interpretar els poemes més
emblemàtics de casa nostra. Una coral clourà l’acte.
Lloc: Centre Cívic la Sedeta (sala d’actes, Sicília, 321)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)

Festa Major Sagrada Família 2018

Dissabte 21 d’abril
9.30 a 14 h 1a Trobada de Gegantons de la Sagrada Família

Cercavila pel barri de la Sagrada Família de Gegantons i Capgrossos
de les colles i escoles convidades d’arreu de Catalunya.
Lloc de trobada: Escola Tabor (Cartagena, 231-239)
Recorregut: Cartagena – Provença – Padilla – avinguda Gaudí – Provença
– plaça Sagrada Família
Organitzen: aplec de colles i escoles geganteres del barri de la Sagrada Família
Col·laboren: Fal·lera Gegantera Sagrada Família | Escola Tabor | Escola
Sagrada Família | Colla Gegantera de Calella | Escola Dominiques de Tarragona
| Escola Mare de Déu del Carme de Tarragona | Escola Virolai

10 a 21 h XVI Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mostra de comerç local, artesania i entitats.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix comercial Sagrada Família

10.30 a 13.30 h Punt d’informació i venda d’obsolets
Participació en la Fira de Comerç, Artesania i Entitats amb una parada
de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
18 a 18.45 h Reciclem per Sant Jordi!
Taller de Sant Jordi amb material reciclat.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

10.30 a 13 h Trobada de puntaires

Exhibició de diferents entitats fent punta de coixí.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: FATEC

11 a 14 h Música per la llibertat!

Trobada de músics professionals i aficionats que tocaran diverses cançons
per la llibertat. El fil conductor, El Cant dels Ocells, serà interpretat en diferents
versions.
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença, vorera central (davant de la font)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)
Col·laboren: músics professionals i amateurs i cantaires del nostre voluntariat
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11 a 14 h Construïm la República!

Paradeta on es faran diverses activitats per a tota la família: photocall,
activitats infantils, etc.
Lloc: avinguda Gaudí (sota la pèrgola, entre Provença i Rosselló)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família)

12 a 13.30 h Roda d’esbarts

Festival de dansa tradicional catalana amb la participació dels esbarts
Joventut Nostra, Bitrac Dansa i Esbart Gaudí.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Esbart Gaudí

14 a 19 h Dinar i ball de Festa Major

16 |

Dinar popular per a tots els veïns i les veïnes del barri. Lectura del pregó
de Festa Major, també amb llenguatge de signes. A partir de les 16 h, animat
ball de Festa Major amb l’Orquestrina Trama com a cloenda.
Preu del dinar: 12 € (els tiquets es vendran allà mateix abans de començar).
Lloc: Marina, davant del Temple
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Col·labora: Restaurant Escola Sinaí
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

18 a 2 h Nit Jove

El jovent del barri de la Sagrada Família ens reunirem per fer un recorregut
d’allò més dinàmic i entretingut per les places i els llocs més divertits del barri.
I per acabar la nit gaudirem de música en directe.
Organitza: Joves del Poblet
18 a 21 h: Cercaplaces - Lloc: Jardins de Caterina Albert
21 a 2 h: “Concertillo” - Lloc: Jardins de la Indústria i carrer Indústria

20.45 h Concert Cor Polifònic Sagrada Família

Concert coral a cappella sota la direcció de Lucía Béresová.
Lloc: parròquia de Sant Ignasi de Loiola (Provença, 544)
Organitza: Cor Polifònic Sagrada Família

21 a 22.15 h Clàssics i no tan Clàssics amb Accent

Concert del professorat i Agrupacions d’Alumnes Joves de l’Escola
de Música Accent.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família (entrada per Sardenya)
Organitza: Escola de Música Accent
Col·laboren: Parròquia de la Sagrada Família | Tot Copy

Festa Major Sagrada Família 2018

Diumenge 22 d’abril
8 a 9.30 h VI Matinades de la Sagrada Família

Cercavila de música tradicional pel barri de la Sagrada Família per fer
despertar i comunicar l’inici de la Festa Gegantera a tot el veïnat.
Lloc de trobada: La Bodega del Barri (Lepant, entre Provença i Mallorca)
Recorregut: Lepant – Provença – Padilla – Rosselló – avinguda Gaudí
– Castillejos – Rosselló – Antiga Fàbrica Damm
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família

9.30 a 14 h XXX Trobada de Gegants de la Sagrada Família

Cercavila de gegants i capgrossos de les colles convidades pel barri
de la Sagrada Família.
Lloc de trobada: Antiga Fàbrica Damm
Recorregut: Rosselló – Dos de Maig – Provença – Padilla – Còrsega – Marina –
Indústria – avinguda Gaudí – Marina – Temple de la Sagrada Família
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Col·laboren: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família | Gegants
de la Ciutat | Gegants del Pi | Gegants de Parets del Vallès | Gegants del
Prat de Llobregat | Gegants de Gràcia | Gegants de Ripoll | Gegants de Santa
Eulàlia de Ronçana | Gegants del Casc Antic de Barcelona | Gegants de la
Roca del Vallès | Gegants de Sant Feliu de Llobregat | Fal·lera Gironina |
Gegants de Sant Josep de Calassanç | L’Ocellaire de l’Eixample | Gegants
de Sarrià | Gegants de Sagrera | Gegants de Sabadell | Escola Sagrada Família
| Escola Marillac | Escola Tabor

12 a 14 h Ballem salsa!

Classe de salsa amb el ballarí «Carlitín» i actuació posterior del Combo Latin
Rumba, format per alumnes de l’Escola Municipal de Música Eixample. També
hi intervindran estudiants d’instruments tradicionals juntament amb els
gegants de la Sagrada Família.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: EMM Eixample - Joan Manuel Serrat

10.30 a 12 h Missa de cloenda de la Festa Major

Missa solemne oficiada per cloure la Festa Major, amb la participació
de la Coral Canticela.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
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10 a 21 h XVI Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mostra de comerç local, artesania i entitats.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

11.30 a 13.30 h Punt d’informació i venda d’obsolets
Participació en la Fira de Comerç, Artesania i Entitats amb una parada
de la Biblioteca.
Lloc: Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Organitza: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

11 a 13.30 h Matinal de jocs de carrer

Activitat adreçada a la mainada de 5 a 12 anys per jugar a bitlles catalanes,
petanca, joc del mocador, cursa de sacs i d’altres, tot passant una bona estona
a l’aire lliure.
Lloc: plaça Gaudí, al costat del Punt Verd
Organitza: Òmnium Eixample
Col·laboren: Club Bitlles Sagrada Família | Club Petanca Plaça Gaudí | Centre
d’Esplai Brúixola-Sant Ignasi
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12 a 16 h Vermut al mercat: 25è Aniversari del Nou Mercat

El Mercat s’obrirà al veïnat per oferir un vermut dinar a preus mòdics i
celebrar tots plegats el 25è aniversari de la construcció del Nou Mercat.
Lloc: Mercat de la Sagrada Família (Mallorca, 425)
Organitza: Mercat de la Sagrada Família
Col·labora: Institut de Mercats de Barcelona

16.30 a 18 h Ruta històrica

La ciutat és un llibre que es llegeix amb els peus. Ens trobarem a la Sedeta
per fer un recorregut històric pel nostre barri i conèixer-ne els racons més
interessants!
Lloc: Centre Cívic la Sedeta (Sicília, 321)
Organitza: Joves del Poblet

17 a 18.30 h Un barri lliure de violència contra les dones

Taller familiar infantil i l’exposició Dones supervivents. Hi farem activitats
per a la no-violència vers les dones i una paradeta informativa.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitzen: Associació Hèlia | Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Festa Major Sagrada Família 2018
18.30 a 20 h Malgrat tot, res canvia

Coreografia de Dones de Blanc, expressió corporal contra la violència
masclista.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitzen: Dones de Blanc | Plataforma Unitària contra les Violències
de Gènere
Col·laboren: Associació Hèlia | Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

18.30 a 20.30 h Cabaret literari

Vine al Cabaret Literari a escalfar motors per Sant Jordi! Porta un fragment
de text, poesia, cançó o el que t’inspiri per compartir!
Lloc: plaça de la Sagrada Família, entre Sardenya i Sicília
Organitza: Joves del Poblet

Pels voltants de la festa
Del 10 al 22 d’abril

17 a 20 h Exposició: Amb els records fem història

Com el seu nom indica, és un recull d’objectes diversos i documents personals
antics que han fet i fan història.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura)
Col·labora: gent del barri que aporta el material exposat

6 de maig
8.45 a 14 h 34a Milla Sagrada Família

La Milla degana de Barcelona! Cursa de 1.609 metres per a totes les edats,
des dels 9 anys, Gran Premi Gaudí Sport amb atletes professionals, activitats
infantils i màsterclass de ball oberta a tothom.
Tota la informació i inscripcions: www.lamilla.cat
Lloc: Mallorca (entre Lepant i Sicília) i Sardenya (entre Provença i Mallorca)
Organitza: Claror, més que fitness!
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Fan possible la festa
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Assemblea Nacional Catalana (SFxI) sagradafamilia@assemblea.cat
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família avvsagrada@gmail.com
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Associació Hèlia Padilla, 208-210, baixos| helia@heliadones.org
Associació Xarxa Dos Deu
Asociación Fraternidad Folklórica y Cultural 100% Salay Barcelona
Aula Ambiental - Punt Verd del barri Lepant, 281 | info@aulambiental.org
AMMBAR
Banc del temps Sagrada Família
Bestialots Espurnats bestialotsespurnats@gmail.com
Beirão Percussió info@beiraopercussio.cat
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte Provença, 480
Casal de barri Espai 210 Padilla, 210, bx | espai210@gmail.com | Tel. 932 653 645
Castellers de la Sagrada Família junta@castellerssagradafamilia.cat
Centre Cívic Sagrada Família Provença, 480 | info@ccsagradafamilia.net
Club Esportiu Europa administracio@ceeuropa.cat | www.ceeuropa.cat
Clubs Claror, més que fitness! www.claror.cat
Cooperativa Ecològica El Guaret
Cor Polifònic Sagrada Família corpolifonicsf@gmail.com
Coral Canticela Provença, 450 | coral@canticela.com
Eix Comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com
El Poblet Feminista elpobletfeminista@gmail.com
Esbart Gaudí esbartgaudi@telefonica.net
Escola de Música Accent escolademusica@accent.cat
Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat
Església Bíblica Ebenezer passatge Gaiolà, 8-12
Espai de la Gent Gran Sagrada Família Mallorca, 425, 5è pis
FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)
Farfolla Sagrada Família farfolla.sf@gmail.com
Fundació Aroa
Gaudí Shopping
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Sant Quintí, 89
Joves del Poblet jovesdelpoblet@gmail.com
La Cruïlla - Casal Independentista de l’Eixample Sardenya, 256 | www.lacruilla.cat
Mercat Sagrada Família
Òmnium Eixample eixample@omnium.cat Tel 933 198 050
Parròquia de la Sagrada Família
Parròquia Sant Ignasi de Loiola
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Padilla, 210 | Tel. 932 653 645

www.coordinadorabarrisagradafamilia.cat

