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Volem gaudir d’unes festes lliures de sexisme
i masclisme! Per això, durant la Festa de Tardor
no es toleraran acti tuds, comportaments
ni conductes sexistes.

Qualsevol agressió per moti u de gènere,
identi tat 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 arti cular la conscienciació
de totes les persones que parti cipem
en aquestes festes (enti tats 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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Del 2 al 31 d’octubre
Exposició fotogràfi ca 5è aniversari de Beirão
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitzen: Beirão | Associació Xarxa Dos Deu 

Del 10 al 21 d’octubre, de 17 a 20 h
Mostra d’Art i Artesania
Obres en qualsevol esti l i material de grup d’arti stes i artesans del barri.
Inauguració: 10 d’octubre, 17 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de veïns i veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

Del 15 d’octubre al 16 de novembre
Llavors fèiem vida al carrer
L’exposició recull testi monis gràfi cs sobre les acti vitats que abans es feien
a la via pública: esports, jocs, celebracions, festes... Una refl exió sobre
els canvis a les vides privades de les persones els darrers setanta anys.
Inauguració: 17 d’octubre a les 19 h
Lloc: Espai de suport. 2a planta de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

Escalfem motors amb...
exposicions
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Dilluns 15 d’octubre
16 h Vols descabellar-te?
Taller de desdramati tzació per a dones afectades de càncer, malalti es 
cròniques o diversitat funcional.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Descabellades | Associació Xarxa Dos Deu

17 h Taller d’animació a la lectura
Aquest taller es fa per esti mular les capacitats intel·lectuals: practi quem
la lectura amb tècniques que ens ajuden a treballar la memòria propera
i llunyana, l’atenció, el record, la lectura... 
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

18.30 a 20 h Trobada oberta de socis i sòcies del Banc del Temps
El Banc del Temps es renova! Punt d’informació amb dinamització per donar
a conèixer el Banc del Temps del barri i enforti r la comunitat de sòcies i socis.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Banc del Temps Sagrada Família | Coopoblet
Col·laboren: Associació Xarxa Dos Deu | La Inversa

Escalfem motors amb...
actes previs
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Dimarts 16 d’octubre
10.30 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: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de Desenvolupament Comunitari 
Sagrada Família

11 h Taller de rehabilitació neuropsicològica
El taller té com a objecti u general millorar les funcions mentals que han estat 
afectades, sobretot, l’atenció, la memòria, el llenguatge, la percepció, la 
psicomotricitat la funció executi va i l’emoció.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

12 h Taller d’artt eràpia
A través de l’art com a vehicle terapèuti c, es busca afavorir les ganes de viure, 
comparti nt vivències, expressant emocions i desenvolupant potencial artí sti c. 
Es demana puntualitat.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: AMMBAR

17 h Taller de costura i pintura creati va
Un taller que proporciona eines d’aprenentatge de pintura sobre tela, 
patronatge a mida, punt, etc. i una aplicació pràcti ca per crear models
de confecció propis.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia

18 h Fem un te: gesti ó dels diners amb visió solidària 
Tertúlia al voltant de la visió intercultural dins de l’economia social i solidària. 
Presentació d’experiències d’enti tats del barri: Diomcoop i Non Resident 
Nepali Spain.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família (Provença, 480)
Parti cipen: Diomcoop | Non Resident Nepali Spain
Organitzen: Coopoblet | Insti tut Diversitas | Biblioteca Sagrada Família

19 h Taller de ioga per a dones i adolescents
Treballem cos, ment i emocions a través de la respiració i el moviment
des de Kripalu Ioga. Acabem amb relaxació.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Hèlia
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Dimecres 17 d’octubre
10 h Vincles
Acti vitat dirigida a persones de més de 65 anys que se senti n soles i a qui
els agradaria deixar de senti r-se’n i comparti r un espai de trobada setmanal.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

10.30 a 13.30 h Vine a conèixer el Banc del Temps!
S’explicarà què és el Banc del Temps Sagrada Família.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família

18 h Corredors humanitaris, una resposta d’acollida per als refugiats
Conferència per explicar quines respostes podem donar als refugiats.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitzen: Associació veïns/es Sagrada Família | Comunitat de Sant Egidio
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

18 h Espai Mima’t: manualitats amb material reciclats 
Un espai on parlarem de salut i benestar en femení. Un espai per mimar el teu 
cos, calmar la ment i gaudir dels senti ts a través de la relaxació, l’automassatge 
i la creati vitat. 
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

18 a 19.30 h Vine a conèixer El Guaret!
S’explicarà com funciona la cooperati va ecològica El Guaret i es mostraran
les cistelles que es recolliran aquell dia.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: cooperati va ecològica El Guaret
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Dijous 18 d’octubre
10 h Vincles
Acti vitat dirigida a persones de més de 65 anys que se senti n soles i a qui
els agradaria deixar de senti r-se’n i comparti r un espai de trobada setmanal.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

17.30 h Introducció a l’art de les mandales
Taller de creació de mandales com a eina per desenvolupar la concentració,
la creati vitat i aprendre a relaxar-se.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

17.30 h Mercapillo
Mercat d’intercanvi d’objectes. Porta objectes que ja no necessiti s i emporta-
te’n un altre (peti ts electrodomèsti cs, llibres, joguines, objectes de decoració, 
bijuteria, mobles...) Tots els objectes han d’estar en bon estat.
Lloc: interior d’illa Flora Tristan (accés per Padilla, 210)
Organitzen: Coopoblet | Banc del Temps Sagrada Família

19 h Respiració i relaxació
Aprendrem eines pràcti ques per aplicar al nostre dia a dia, especialment
en el moments d’angoixa i estrès.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

20 h Concert «Ara toca...»: Estramoni
Amb passatges més atmosfèrics, però alhora sense de deixar de beure de la 
tradició pop més clàssica del nostre país, Estramoni transita a mig camí entre 
unes lletres cuidades i una instrumentació precisa.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
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Segur que coneixes el barri?
1a MOSTRA D’ENTITATS
del barri Sagrada Família

20
d’octubre

11 a 14 h

carrer
Marina

Les entitats del barri sortim al carrer, acompanya’ns i enxarxa’t!

c. Marina (entre Provença i Mallorca)

Mostra A3.indd   1 25/09/2018   13:27
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Arriba la Festa de Tardor!
Divendres 19 d’octubre
16.45 a 19.30 h Ruta de l’economia social i solidària
Farem una ruta guiada que ens portarà a conèixer les enti tats, cooperati ves
i projectes del barri que fan economia social i solidària. 
Inici: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Final: Aula ambiental (Provença amb Padilla)
Organitza: Coopoblet
Col·laboren: Pla Comunitari Sagrada Família | Associació Xarxa Dos Deu |
La Inversa | Cuchara | El Guaret | Diomcoop SCCL | COS Cooperati va de Salut 
| La caníbal SCCL | Sendak SCCL | Espai Ambiental SCCL | Quim Llop

18 a 21 h 15è aniversari de l’Aula Ambiental
Música, animació, debat i sorpreses per celebrar els 15 anys de l’Aula 
Ambiental. A les sis es farà el taller «Nexes: laboratori de ritmes», i a les set, 
parlaments i diàleg a la fresca: «El canvi per la sostenibilitat des dels barris».
Lloc: davant l’Aula Ambiental (Lepant amb Provença)
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família
Col·labora: El Ritme del Carrer

22 h Cantada d’havaneres i cremat
Cantada d’havaneres pel grup Ultramar acompanyada d’un bon cremat.
Lloc: Jardins dels Encants Nous (Aragó, entre Dos de Maig i Cartagena)
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Eix comercial
Encants Nous

18 h Floretes? No, gràcies! 
Respostes col·lecti ves davant l’assetjament: a parti r del visionat d’un capítol 
de la websèrie «Oh, my goig», programa sobre educació sexual de Betevé, 
obrirem un debat entorn l’assetjament i possibles respostes. Dinamització
a càrrec de Camille Zonca i El Poblet Feminista.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: El Poblet Feminista | Associació Xarxa Dos Deu

19 h XXI Certamen Literari en Llengua Catalana
Lliurament de premis als fi nalistes, parti cipants d’aquest certamen literari.
Lloc: Nou Hospital de Sant Pau (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura)
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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19 a 21 h Carod Rovira: «El protestanti sme a Barcelona.
Una història de segles»
Conferència de Carod Rovira sobre l’aparició i el desenvolupament
del protestanti sme a la ciutat de Barcelona.
Lloc: passatge Gaiolà, 8-12
Organitza: Església Bíblica Ebenezer de Barcelona

19 a 21 h Cinefòrum: «Cunetas»
Projecció de «Cunetas», un documental en forma de pel·lícula que descobreix 
la duresa de tenir un familiar desaparegut de la Guerra Civil. Testi monis reals 
explicaran la vivència personal en el fòrum posterior, en què podràs parti cipar.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
Col·laboren: Amical de Mauthausen | testi monis reals

22 a 2 h Concert 
Concert amb l’Orquestra de Mitjanit i dj (per determinar), organitzat
pels Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·labora: Dotze Torres (gralles i tabals)
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Dissabte 20 d’octubre
8 a 20 h Portes obertes als Clubs Claror
Els clubs esporti us municipals del barri, el Claror Sardenya i el Claror 
Cartagena, t’ensenyarem per què som Més que fi tness!: una potent oferta 
esporti va, responsable i compromesa!
Lloc: Claror Sardenya (Sardenya, 333) i Claror Cartagena (Mallorca, 231)
Organitza: Fundació Claror

9.30 a 18.30 h Acti vitats infanti ls i jocs de taula
Acti vitats per a infants fi ns a 12 anys i jocs de taula per a totesles edats.
Lloc: plaça Sagrada Família, a l’espai de sorra del cantó de Mallorca
Organitza: Església Bíblica Ebenezer de Barcelona

10 a 14 h Col·leccionisme d’Adhesius
Trobada de Col·leccionisme d’Adhesius.
Lloc: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (València, 415, baixos)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

10 a 21 h XVII Fira de Comerç, Enti tats i Artesans
Mostra de comerç local i artesania al barri de la Sagrada Família, que combina 
el teixit comercial amb l’artesania i la gastronomia del nostre entorn.
Lloc: Provença, entre Marina i Casti llejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

10.30 a 13 h Ruta fotogràfi ca pel barri d’ahir i d’avui
Passejarem per espais de la tradició obrera de barri fent servir la tècnica de 
la refotografi a. A càrrec de Claudia Fronti no, fotògrafa, i Marga Santaeulària, 
veïna del barri. Cal inscripció prèvia.
Lloc de trobada: Centre Cívic Sagrada Família 
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Col·labora: Biblioteca Sagrada Família

11 a 14 h 1a Mostra d’enti tats del barri
Vine a descobrir enti tats del barri que ajuden a mantenir el teixit associati u 
viu, promouen la cultura popular i treballen conjuntament en projectes de 
desenvolupament social en benefi ci del veïnat. Junts farem més barri! 
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Coordinadora d’enti tats Sagrada Família
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16 a 20 h Dia del Nepal
Danses per a infants. Música i danses tradicionals de les diferents regions
del Nepal. Paradeta informati va sobre turisme al Nepal.
Lloc: Marina (entre Provença i Mallorca), a l’espai de la Mostra d’Enti tats. 
Organitza: Non Resident Nepali Spain Associati on
Col·laboren: PDC Sagrada Família | Xarxa Intercultural

17 a 19 h 15è aniversari de l’Aula Ambiental
Conti nuem celebrant l’aniversari de l’Aula Ambiental amb acti vitats i 
sorpreses. Taller de percussió per a la mainada i taller parti cipati u de percussió 
amb elements reciclats.
Lloc: davant l’Aula Ambiental (Lepant amb Provença)
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família
Col·labora: El Ritme del Carrer

17 a 23 h  Taller infanti l, tabalada i correfoc
17 h Taller infanti l per a la mainada
20 h Tabalada
20.30 h Correfoc
L’acti vitat acabarà amb un espectacle de foc en moti u del 10è aniversari
de la colla Besti alots Espurnats de la Sagrada Família

Lloc: Jardins de la Indústria
Recorregut correfoc: Jardins de la Indústria – Lepant – Mallorca – Marina
Organitzen: Besti alots Espurnats de la Sagrada Família | Farfolla de la Sagrada 
Família | Beirão Percussió.

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 parti cipació en el correfoc esdevingui una autènti ca 
festa.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, ti reu-vos a terra i rodoleu per apagar les 
fl ames. Sobretot, no correu: les fl ames 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 uti litzen les colles.
El públic que vulgui parti cipar-hi acti vament haurà de seguir les normes de seguretat: 

• Uti litzeu vesti ts i calçat resistents al foc, i en cap cas roba de fi bra sintèti ca; porteu barret 
o bé mocador lligat al cap; calceu sabates esporti ves 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 ti mbalers 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.
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17.30 a 20 h ITÀLIA-Catalunya, CATALUNYA-Itàlia, infl uències mútues
Josep Montoya i Alessandro Marino ens descobriran aquestes infl uències, i el 
cantautor napolità Alessio Arena, acompanyat del guitarrista Rocco Papia, ens 
brindaran uns moments musicals que clourem amb un tast dolç italocatalà.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Òmnium Eixample

18 h Vesprades dels Castellers de la Sagrada Família
Conjunt de pilars pels carrers del barri. Començarem a l’avinguda Gaudí i 
acabarem als Jardins de la Indústria per enllaçar amb el correfoc del barri.
Lloc de trobada: Gaudí amb Provença
Recorregut: al llarg de l’avinguda Gaudí per arribar als Jardins de la Indústria
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·labora: Dotze Torres (grup de gralles i tabals)

20 a 21.30 h Concert de gòspel solidari
Concert de gòspel solidari per recaptar aliments. Entrada: 1 kg de menjar.
Lloc: passatge Gaiolà, 8-12
Organitza: Església Bíblica Ebenezer de Barcelona

20.30 a 2.00 h Sopar Jove i concert de peti t format
Sopar a la plaça a preus populars, concert jove amb un o dos grups i discjòquei 
de fi  de festa. Reivindiquem la parti cipació juvenil i l’ús de l’espai públic ocupat 
per la massifi cació turísti ca.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

Diumenge 21 d’octubre
10 a 21 h XVII Fira de Comerç, Enti tats i Artesans
Mostra de comerç local i artesania al barri de la Sagrada Família, que combina 
el teixit comercial amb l’artesania i la gastronomia del nostre entorn.
Lloc: Provença, entre Marina i Casti llejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

8.30 a 15 h Portes obertes als Clubs Claror
Vine a visitar els clubs esporti us municipals del barri, el Claror Sardenya
i el Claror Cartagena. T’ensenyarem per què som Més que fi tness!: una potent 
oferta esporti va, responsable i compromesa!
Lloc: Claror Sardenya (Sardenya, 333) i Claror Cartagena (Mallorca, 231)
Organitza: Fundació Claror
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11 a 14 h Via fora!
Vine a saber què pots fer tu pel teu país en tres àmbits: consum, igualtat
de gènere i alternati ves electorals.
Lloc: avinguda Gaudí (sota la pèrgola, entre Provença i Rosselló)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)

11 a 14 h Fem República!
Paradeta on es faran diverses acti vitats que ens ajudaran a situar-nos en el 
moment que vivim: escriure allò que desitges, enviar una carta o fer-te una 
fotografi a al photocall. I un refrigeri!
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença, vorera central (davant de la font)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)

11.30 h Capoeira en família: connexió, moviment i ritme
A través de la capoeira farem un viatge rítmic, cultural i vivencial per descobrir 
altres formes de relació i connexió amb les nostres amistats, familiars, veïnes i 
també persones desconegudes.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

12 a 13.30 h Sota un llum de gas
En aquesta experiència es reuneixen persones grans per comparti r amb 
infants i joves els seus records relacionats amb l’energia. La cuina econòmica, 
el braser i l’estufa són estris, desconeguts pels joves, que formen part del 
nostre patrimoni industrial i vital.
Lloc: Espai de suport (2a planta de la Biblioteca) 
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
Col·labora: Fundació Naturgy

12 a 15 h Diada Castellera
Diada Castellera al carrer Marina amb els Castellers de la Sagrada Família,
els Castellers de la Vila de Gràcia i la colla Jove de Barcelona.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·labora: Dotze Torres (grup de gralles i tabals)
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Assemblea Nacional Catalana (SFxI) sagradafamilia@assemblea.cat
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família avvsagrada@gmail.com
Associació Hèlia Padilla, 208-210, baixos| helia@heliadones.org
Associació Xarxa Dos Deu
Associació Catalana de choy li fut, tai txi txuan, txikung
Associació Amics del Nepal
Aula Ambiental - Punt Verd del barri Lepant, 281 | info@aulambiental.org
AMMBAR
Banc del Temps Sagrada Família
Besti alots 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
Claror, més que fi tness! www.claror.cat
Cooperati va Ecològica El Guaret
CooPoblet
Descabellades
Dinàmics teatre
Eix Comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com
Eix Comercial Encants Nous
El Poblet Feminista elpobletfeminista@gmail.com
Església Bíblica Ebenezer passatge Gaiolà, 8-12
Farfolla Sagrada Família farfolla.sf@gmail.com 
Fundació Aroa
Insti tut Diversitas
Joves del Poblet jovesdelpoblet@gmail.com
La Caníbal
La Inversa
Non Resident Nepali Spain Associati on
Òmnium Eixample eixample@omnium.cat   Tel 933 198 050
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Padilla, 210 | Tel. 932 653 645

Fan possible la festa

www.coordinadorabarrisagradafamilia.cat




